Proteção de dados – Direitos e obrigações
“ Termos de privacidade e proteção de dados, e, condições comerciais”
Esclarecimento:
A AXVISTECH, Lda. desde a sua fundação sempre se preocupou com as normas de privacidade dos seus
clientes e consultantes, normas essas que se encontram publicadas.
Devido à entrada em vigor da nova lei as mesmas normas foram complementadas de modo a clarificar e
garantir a segurança dos dados partilhados.
A AXVISTECH, Lda. é uma empresa e como tal recolhe e guarda apenas dados relativos à sua actividade
comercial, dentro dos requisitos legais. Os dados são fornecidos voluntariamente pelos clientes quando do
acto da encomenda ou consulta comercial, para efeitos de elaboração de proposta, de faturação, de
expedição e/ou envio regular de informações comerciais via newsletter.
A AXVISTECH, Lda. não partilha nenhum dado com nenhuma outra entidade, sem o pedido prévio por
escrito de permissão ao dono dos dados, com excepção do que é exigido por lei.
Os dados que são recolhidos e guardados sem ser relativo a clientes ativos, são também dados relativos à
actividade comercial, nomeadamente dados de prospeção comercial de novos clientes. Esses dados por
norma são apenas o nome da entidade e o e-mail, que são dados públicos.
A AXVISTECH, LDA tem sempre nas suas comunicações via newsletter, uma ferramenta que permite a
anulação da subscrição. O dono dos dados pode sempre em qualquer altura solicitar a alteração, o
cancelamento, remoção e/ou esquecimento dos seus dados, dentro do que a lei permite, para o email
comercial@axvistech.pt .
A Axvistech, Lda procura sempre ter todos os sistemas onde são armazenados os dados, actualizados em
termos de segurança, de modo a evitar acessos indevidos aos mesmos.
A Axvistech, Lda, de um modo regular ( máximo anualmente ), fará a confirmação e atualização dos dados
que armazena, junto dos proprietários dos mesmos.
A AXVISTECH, LDA adopta como complemento às suas condições de privacidade a política de Proteção de
dados do Grupo Innux. Grupo onde está inserida.
As condições comerciais, e, de utilização da página da Axvistech (www.axvistech.pt) estão integradas neste
documento, como complemento.
Sendo assim os termos passam a ser os seguintes:
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Consentimento Informado,
Cedência e Utilização de Dados Pessoais
Ao aceitar a presente Política de Privacidade, está a autorizar a Innux Tecnologies e as empresas de grupo
e afiliados da(s) empresa(s) detentora(s) da marca e direitos de exploração conexos da marca “Innux”
(aqui definidos como “Grupo Innux*” ou simplesmente “Innux”) para que trate o seus dados pessoais
constantes do seu formulário de registo, dos quais confirma ser titular, bem como dos dados relativos à
sua relação comercial e contratual, respetiva gestão, nos termos da presente Politica de Privacidade.
O Grupo INNUX* atribui grande importância à proteção de dados pessoais, recolhe, processa e utiliza
dados pessoais exclusivamente de acordo com os seguintes princípios:
Declara, ainda:
1. estar consciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos seus dados pessoais inclui
todas as operações efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios automatizados ou
não, com as finalidades de: melhorar o funcionamento e funcionalidades do website da Innux e
das empresas do Grupo Innux ( incluindo nos casos em que os seus dados serão agregados e
tratados de forma estatística, sem que possam ser identificáveis por quaisquer terceiros a quem
sejam fornecidos); melhorar e personalizar os serviços que lhe são prestados; processar
transações consigo relacionadas; contactá-lo/a através de emails, mensagens escritas ou por
telefone para envio de informações ou atualizações sobre as suas transações e pedidos, bem
como informações sobre novos produtos ou serviços relacionados; interagir consigo em
plataformas de social media e/ou usar e/ou reproduzir conteúdo seu publicamente disponível
onde se tenha referido a, ou aposto um “tag/hashtag”, a nós, as nossas marcas* ou os nossos
produtos ou serviços;
2. tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, se pode opor, limitar, corrigir ou
solicitar o apagamento relativamente ao tratamento dos seus dados quanto a uma ou algumas
das finalidades anteriormente descritas, mediante o envio de um pedido ao seguinte correio
eletrónico: geral@innux.com, bem como ter o direito a apresentar uma queixa junto das
autoridades competentes;

GRUPO INNUX*
Política de Privacidade

O Grupo Innux, considera sua privacidade um assunto sério. Estamos empenhados em maximizar a sua
experiência com o nosso website e plataformas social media, num ambiente seguro. É nossa política tratar
os seus dados pessoais com discrição e protegê-los. A presente Política de Privacidade explica como
recolhemos, protegemos, usamos e partilhamos informação sobre si, online e offline, esperando trazerlhe acrescida confiança na Innux e empresas afiliadas e melhorar a sua experiência connosco. Por favor
note que a presente Política de Privacidade se aplica a informação colhida pelo Grupo Innux apenas e não
se estende a informação que possa ter submetido em outros sites ou plataformas sociais geridas por
outras entidades ou organizações para as quais poderemos remeter, através de link´s em nosso site ou
redes sociais. Leia atentamente os seguintes termos.
Norte Rua José de Moura Coutinho, 608 1ºandar, 4745-330 Muro-Trofa Tel. +351 229 812 220
Sul Park Charal, EN 247, Km64,5 Armazém 3, 2705-330 Terrugem-Sintra Tel.+351 214 618404
geral@innux.com / www.innux.pt
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1. Os seus dados
Este site não recolhe informações pessoais sobre si, a menos que nos forneça voluntariamente. Isso
significa que não saberemos o seu nome, o seu endereço de e-mail ou qualquer outra informação pessoal
apenas porque navegou neste site, a menos que tenha criado uma conta e login quando aceder ao site
ou tenha acedido ao site a partir de um link mencionado num e-mail enviado por nós.
Apenas recolhemos os seus dados quando e se efetuar o registo no nosso site ou preencha um formulário
online ou através de nossos comerciais, com a assistência de nossa equipa. Ao registar-se no nosso site,
poderá ser solicitado que introduza o seu nome, endereço, contacto telefónico, data de nascimento,
endereço de correio eletrónico e outras informações relevantes. Também pode visitar o nosso site
anonimamente, embora, ao fazê-lo, será limitado nos recursos disponíveis que oferecemos.
Note que, ao fornecer-nos informações pessoais sobre si nos termos descritos nesta política de
privacidade, está a dar-nos o seu consentimento para que utilizemos as mesmas para as finalidades aqui
referidas.
2. Utilização dos seus dados
Qualquer um dos dados que nos forneça, podem ser usados das seguintes formas:
o melhorar o nosso site nos serviços e recursos disponíveis
o melhorar o nosso serviço ao cliente em geral
o para processar as transações relacionadas consigo
o entrar em contato consigo
o enviar emails e newsletter com promoções
o enviar informações de alterações legais e novas funcionalidades das nossas soluções e
serviços
Os seus dados, quer sejam públicos ou privados, não serão vendidos, trocados, transferidos ou dados a
qualquer outra empresa fora do Grupo Innux *, por qualquer motivo, sem o seu consentimento. Não
obstante, para sua conveniência e para que possa beneficiar do melhor apoio técnico e tenha
conhecimento das nossas promoções e novidades e, em específico, nas áreas que atuamos, informamos
que os seus dados serão transmitidos às empresas operacionais do Grupo Innux constituídas em território
nacional, quer mediante exploração direta, quer a empresas com as quais a Innux tenha autorizado a sua
operação mediante distribuição, licenciamento. Também podemos usar e fornecer informações
agregadas e estatísticas a terceiros para monitorizar o uso do nosso website, com a finalidade de nos
ajudar a desenvolvê-lo e melhorar os nossos serviços. Os dados utilizados não devem incluir informações
que possam ser utilizadas para identificar qualquer indivíduo. Os dados de contato por si fornecidos
podem ser usados para enviar informações e atualizações relacionadas com os seus pedidos, transações,
compras além de receber atualizações ocasionais da Innux informações sobre produtos ou serviços
relacionados.
Ocasionalmente, podemos fornecer os seus dados às nossas agências de serviço ao cliente para fins de
pesquisa e análise, para que possamos monitorizar e melhorar os serviços que prestamos.
Nós e/ou os nossos subcontratantes poderemos entrar em contato consigo por correio, e-mail ou telefone
para pedir o seu parecer sobre os nossos produtos e serviços.
Nota: Se, a qualquer momento, quiser cancelar a subscrição de futuros e-mails, incluiremos instruções
detalhadas de cancelamento, na parte inferior de cada e-mail.
3. Proteção das suas informações
Seguimos padrões de elevado rigor tecnológico para proteger os seus detalhes durante a transmissão e,
uma vez recebidos, implementamos várias medidas para manter a segurança dos dados pessoais que nos
transmitiu.
NO ENTANTO, DEVE ESTAR CIENTE DE QUE NENHUM MÉTODO DE TRANSMISSSÃO OU ARMAZENAMENTO ELECTRÓNICO, É 100%
SEGURO
.
POR ISSO, NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, NÃO PODEMOS SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER RECLAMAÇÕES.
PERDAS E DANOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, PERDAS DIRETAS, INDIRETAS, ESPECIAIS, PUNITIVAS, INCIDENTAIS OU
CONSEQÜENCIAIS OU DANOS INCORRIDOS POR SI OU QUALQUER UTILIZADOR RELACIONADAS COM FRAUDE INFORMÁTICA, RISCOS
OU QUALQUER OUTRA INFRAÇÃO OU CIRCUNSTÂNCIA EM QUE AS SUAS INFORMAÇÕES SÃO ACEDIDAS OU DIVULGADAS SEM
NOSSA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.
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4. Cookies
Podemos usar tecnologias como " cookies "para registar informações de sessão, recolher visitas e aceder
a detalhes das nossas páginas da web que nos permitem continuar a melhorar nossos serviços e fornecer
melhores e mais úteis recursos aos usuários / visitantes do nosso site. Os cookies são peças de informação
que são normalmente utilizadas por muitos sites para fins de manutenção de registos que podem ajudar
a recordar, por exemplo, as suas preferências. Um cookie, por si só, não identifica pessoalmente nenhum
usuário / visitante.
5. Como deve garantir a sua segurança
Para sua privacidade, aconselhamos que não inclua dados pessoais, nomeadamente sensíveis, ou e
confidenciais nos e-mails que nos envia. Por favor, não nos envie via e-mail números de cartão de crédito
ou qualquer informação pessoal sensível.
Não recolhemos conscientemente informações pessoais de menores. Como pai/mãe ou responsável legal,
não permita que os seus filhos enviem informações pessoais sem a sua permissão.
NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO OU OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ESCOLHA ENVIAR. EM FÓRUNS COMO
UMA ÁREA DE COMENTÁRIO OU QUALQUER OUTRA ÁREA PÚBLICA ACESSÍVEL QUE
ADMINISTRAMOS OU GERIMOS.

6. Divulgação de informações a terceiros
Não vendemos, comercializamos ou transferimos para terceiros os seus dados de identificação pessoal.
Isso não inclui terceiros confiáveis que nos ajudam a gerir o nosso site, aplicações para dispositivos
móveis, conduzindo os nossos negócios ou prestando serviços aos nossos clientes, desde que essas partes
concordem através de contratos de sigilo e confidencialidade em manter essas informações confidenciais.
Também poderemos divulgar as suas informações quando acreditamos que a liberação é apropriada para
cumprir com a lei, para impor as nossas políticas de site ou para proteger os nossos direitos, propriedade
ou segurança. No entanto, informações de visitante não-pessoalmente identificáveis podem ser
fornecidas a outras partes para fins de marketing, publicidade ou outros usos.
7. Ligações de terceiros
Note por favor, que apesar de se encontrar num website nosso, poderá também ser remetido para links
para websites de terceiros. Ocasionalmente, a nosso critério, poderemos incluir ou oferecer produtos ou
serviços de terceiros nas nossas plataformas. Estes sites de terceiros têm políticas de privacidade
separadas e independentes. Estas políticas não são geridas nem controladas pela Innux, pelo que a Innux
não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo e atividades desses websites vinculados. No
entanto, procuramos proteger a integridade do nosso site e das nossas plataformas e agradecemos que
nos contacte caso queira dar-nos o seu feedback sobre os mesmos. Recomendamos, igualmente, que leia
atentamente os termos e condições e as políticas de privacidade desses sites vinculados antes de
submeter qualquer informação ou dados pessoais.
8. O Seu Consentimento
Ao utilizar o nosso website e as nossas plataformas, concorda com nossa Política de Privacidade.
9. Prazo de conservação dos seus dados
Cabe-nos referir que os dados pessoais que nos fornece serão conservados até um período máximo de
dez anos após o registo, compra ou solicitação de informações técnicas e comerciais.
10. Os seus direitos
Uma vez que queremos garantir que está consciente dos seus direitos e nos termos da legislação aplicável,
queremos informá-lo que:
• Os seus dados pessoais pertencem-lhe a si. Como tal, tem o direito a aceder, retificar, limitar,
apagar e opor-se ao tratamento dos mesmos assim como a obter os mesmos junto da Innux e
suas afiliadas.
• Faremos todos os esforços para que os seus dados pessoais se mantenham atualizados e
protegidos de acordo com os melhores standards praticados pelas empresas de tecnologia.
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• Tem o direito a apresentar uma queixa junto da autoridade de proteção de dados competente.
Em Portugal, esta autoridade é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”). Mais
informação sobre a CNPD poderá ser obtida através do website www.cnpd.pt
11. Alterações à nossa Política de Privacidade
Reservamo-nos no direito de atualizar esta Política de Privacidade periodicamente. Daremos nota de
quaisquer mudanças à mesma no nosso website bem como através de uma comunicação para os meios
de contacto indicados. O uso continuado do nosso website, aplicações, serviços e recursos oferecidos
após tal comunicação será considerado com a sua concordância com tais alterações.
A versão em vigor foi publicada em 15 de maio 2018.
12. Empresas do Grupo Innux*
INNUX TECHNOLOGIES
• Marca Innux
• NIF: 507301560
PROJECTTIME DISTRIBUIÇÃO
• Marca Projecttime
• NIF: 506882918
PROJECTTIME II
• Marca Projecttime
• NIF: 506110117
AXVISTECH
• Marca Axvis e Axvistech
• NIF: 513550143
13. Alterações à nossa Política de Privacidade
Em caso de dúvida sobre esta Política de Privacidade ou caso pretenda exercer qualquer um dos seus
direitos referidos supra, por favor queira contactar-nos através de:

Norte:
Telefone: +351 229 812 220
Email: geral@innux.com
Sul:
Telefone: +351 219 618 404
Email: geral@innux.com
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Condições comerciais e de utilização da página AXVISTECH
Todo o conteúdo desta página web é propriedade intelectual da AXVISTECH, LDA.
Todo o conteúdo desta página web, incluindo os textos, imagens, esquemas, manuais, fotografias, marcas
e outros elementos estão sujeitos à lei de Direitos de Autor e Direitos Conexos e de Direitos de
Propriedade Industrial, protegido por lei, não podendo ser utilizado fora das condições admitidas, sendo
proibida qualquer cópia, reprodução, difusão, modificação, publicação ou qualquer uso comercial ou não
comercial de qualquer conteúdo que se encontre nesta página, incluindo a criação de links. Todas as
marcas mencionadas nesta página são propriedade dos respetivos proprietáriosExceptuam-se desta
interdição os usos livres autorizados por lei, assim como a utilização autorizada por escrito pela
AXVISTECH. A usurpação, contrafação, aproveitamento do conteúdo usurpado ou contrafeito, a
identificação ilegítima e a concorrência desleal são puníveis judicialmente.
A AXVISTECH reserva-se o direito de proceder judicialmente contra os autores de qualquer cópia,
reprodução ou outra utilização não autorizada dos referidos conteúdos, rejeitando qualquer
responsabilidade derivada da sua utilização, reserva-se ainda o direito de modificar unilateralmente as
condições e termos de uso deste sítio web, as quais serão anunciadas convenientemente e entrarão em
vigor desde o momento da sua publicação neste sítio web.
Política de Privacidade e Proteção de dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos são processados e armazenados informaticamente pela AXVISTECH ou por
entidades por esta subcontratadas.
Ao registar-se na nossa página, o utilizador dá o seu consentimento para o tratamento dos seus dados
pessoais.
Os dados pessoais recolhidos são armazenados em bases de dados específicas, criadas para o efeito e, em
situação alguma, serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o
consentimento por parte do seu titular/utilizador.
Este sítio Web assegura aos seus utilizadores a privacidade e segurança nos dados facultados e para
efeitos de gestão e utilização dos vários serviços disponibilizados, sendo apenas recolhidos os dados
necessários para a prestação do serviço de acordo com as indicações explícitas e as opções do utilizador.
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido a todo o tempo ao titular dos dados o
direito de acesso, retificação, atualização ou eliminação dos seus dados pessoais, bem como o direito de
oposição ao tratamento dos mesmos, mediante pedido escrito, através do endereço de correio eletrónico
geral@axvistech.pt
A AXVISTECH nunca procederá à venda, empréstimo ou cedência de informação pessoal ou de quaisquer
outros dados do utilizador a terceiros, com exceção de solicitação judicial. Toda e qualquer informação
pessoal fornecida pelo utilizador apenas pode ser transmitida e utlizada pela AXVISTECH e pelos seus
funcionários no estrito âmbito das suas funções de gestão e administração do serviço.
Utilização de dados
A AXVISTECH poderá utilizar os dados para enviar mensagens solicitadas pelo utilizador, bem como,
enviar, por correio eletrónico, SMS ou voz, ao utilizador, comunicações regulares sobre os serviços,
notificações, recomendações, ações de marketing e/ou promocionais, guias e notícias, etc… tudo
relacionado com a atividade da AXVISTECH.
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Responsabilidade
Não é da responsabilidade da AXVISTECH qualquer tipo de dano causado ao utilizador, ou a outra PÁGINA
WEB, pelo uso ilegal e indevido desta página web e/ou das informações nela disponibilizadas.
A AXVISTECH não se responsabiliza pelo comportamento ou conduta indevidos ou ilegais dos utilizadores
desta página web.
A AXVISTECH reserva-se o direito de suspender o acesso à nossa página Web, sem qualquer aviso prévio,
por razões de qualquer índole, podendo alterar as condições de acesso, bem como, a totalidade dos seus
conteúdos, assim como, reserva-se o direito de proceder, periodicamente, a tarefas de manutenção e
atualização tendo em vista introduzir melhorias ao nível da navegabilidade e informação contida na
mesma.
Dado que a informação publicada na Web tem carácter exclusivamente informativo, a AXVISTECH não se
responsabiliza pelas decisões tomadas a partir da informação fornecida, nem pelos danos e prejuízos
causados ao utilizador ou a terceiros resultantes de atuações que tenham como único fundamento a
informação obtida nesta página web.
ENCOMENDAR – Exclusivo a Revendedores
1º - Antes de fazer a primeira encomenda deve registar-se na nossa página. O registo é um processo
simples e rápido. Depois deve adicionar os produtos pretendidos ao carrinho de compras. Assim que
tenha todos os produtos adicionados basta finalizar a encomenda seguindo os procedimentos indicados
em cada passo. Por questões de segurança, nas primeiras encomendas o método de envio à cobrança
pode não estar disponível.
2º - As encomendas finalizadas até às 14:00 serão enviadas no próprio dia, desde que haja stock dos
produtos encomendados. Posteriormente a essa hora não garantimos o envio no próprio dia, mas
envidaremos todos os esforços para tal acontecer. A expedição é sempre feita por ordem de chegada das
encomendas.
3º - Para alterar encomendas finalizadas, deverá contactar-nos, de preferência por telefone, para
procedermos à alteração. Se a encomenda ainda estiver nas nossas instalações procederemos à alteração
da mesma.
4º - No caso de a encomenda ficar incompleta devido a rutura de stock, entramos em contacto consigo de
forma a alterar por outro produto ou então ficar o produto em falta pendente até haver stock. No caso de
a encomenda já tiver sido paga por transferência antecipada, o montante ficará em crédito para uma
próxima encomenda.
5º - A qualquer momento, caso tenha alguma dúvida relativa à sua encomenda contacte-nos por telefone
de preferência.
6º - Promoções: reservamo-nos o direito de publicar preços especiais em alguns produtos de um modo
temporário. Preços esses que estarão identificados como sendo de promoção, e só estarão disponíveis
para encomendas finalizadas na página online da AXVISTECH.
7º - Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio. No caso de dúvida deve contactarnos.
IVA
- Os preços apresentados antes de login incluem o IVA à taxa legal em vigor.
- Os preços apresentados após login (só para revendedores) não incluem IVA. O Iva e outros possíveis
impostos legais serão calculados e apresentados no fim da encomenda.
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Stock
Podem ocorrer erros ou ruturas de stock no armazém da AXVISTECH, fruto da atividade normal. Deve
confirmar a disponibilidade de qualquer produto antes de se deslocar às nossas instalações.
O stock principal da AXVISTECH é na sede no MURO/TROFA. Todas as encomendas serão enviadas a partir
da nossa sede. Se houver exceção a esta normalidade informaremos o cliente antecipadamente.
Imagem dos Produtos
Devido a eventuais alterações dos fornecedores ou fabricantes dos produtos, as imagens no site podem
não corresponder exatamente à do produto real, procuraremos manter constantes as características do
mesmo.
ENVIO E PAGAMENTO
1º O transporte das nossas encomendas é efetuado por transportadoras expresso especializadas. As
entregas são feitas no dia útil seguinte à data da expedição para Portugal Continental e 3 a 5 dias úteis
para as regiões autónomas (Açores e Madeira). As entregas não são controladas pela AXVISTECH, são
feitas pelas empresas sub-contratadas acima mencionadas, pelo que não nos responsabilizamos por
eventuais atrasos. Fazemos sim a reclamação veemente junto das mesmas, e comunicaremos o resultado
dessa reclamação ao cliente.
2º Os produtos encomendados na página são fornecidos em princípio em 24h. Excluem-se as situações
de rutura de stock devido à actividade normal da empresa, ou, eventual falha nas empresas de
transporte.
3º Todos os artigos são embalados com o máximo cuidado e vão normalmente bem protegidos dentro
das caixas. Caso note que a embalagem está danificada ou com sinais de abertura indevida, deve assinalar
na guia e deve contactar-nos imediatamente antes de assinar a recepção da mesma de forma a indicar-lhe
quais os procedimentos a ter junto com o estafeta da transportadora.
4º Portes: os portes para encomendas colocadas na nossa página, surgirão antes de finalizar a mesma.
Reservamo-nos o direito de fazer promoções temporárias de redução ou mesmo oferta dos custos de
transporte. As condições dessas ofertas ou reduções serão publicadas.
5º A sua encomenda pode ser paga por um dos seguintes métodos (após aprovação pelo departamento
financeiro):
- Multibanco ou em dinheiro (nas nossas instalações na Trofa)
- Pagamento no acto de entrega da mercadoria (Cobrança pela transportadora)
- transferência bancária antecipada.
Em qualquer dos casos a encomenda só será expedida ou entregue após boa cobrança.
PÓS-VENDA
No caso de engano na encomenda, deve contactar-nos, explicar o sucedido, entender as condições de
devolução, e pode devolver o seu produto dentro dos prazos legais. Para tal, o artigo terá de se encontrar
na embalagem original e exatamente nas condições em que foi vendido. Os encargos e logística da
devolução são responsabilidade do cliente.
PEDIDO ESPECIAL DE CLIENTE
Se a AXVISTECH tiver de encomendar um produto específico ou uma quantidade de produtos fora do
normal, ao fabricante/fornecedor, como pedido especial de um cliente, a mesma não se responsabiliza
por qualquer caso relacionado com a falta de satisfação em relação ao produto por parte do cliente, e
recusa automaticamente a sua devolução, visto que houve proposta, acordo e aceitação prévios à
encomenda do mesmo. A AXVISTECH reserva-se o direito de cobrar um sinal num valor que pode ir até
50% do valor da encomenda, no acto da confirmação da encomenda por parte do cliente. Sinal esse que

8

não será devolvido no caso de desistência da encomenda, e esta já se encontrar paga ao fornecedor e/ou
em trânsito para o nosso armazém.

GARANTIA
A garantia dos produtos comercializados pela AXVISTECH é conforme a lei Portuguesa. Podemos
aumentar o tempo de garantia de alguns produtos se houver acordo com os fabricantes dos mesmos. Tal
situação será anunciada.
Para produtos de desgaste rápido e/ou consumíveis, não aceitamos reclamações/devoluções/trocas
depois de serem instalados e/ou utilizados, a não ser que haja um evidente defeito de fabrico que não
permita utilizar o mesmo.
Qualquer produto que tenha sinais de danos causados por deficiente manuseamento, instalação ou
configuração, perde automaticamente a garantia. Também qualquer alteração ao produto original,
invalida a garantia.
Devoluções de Produtos Avariados em Garantia?
Nos produtos recebidos pelo cliente à menos de 4 dias (considerado D.O.A. – com defeito á chegada) a
logística e custos da recolha do produto é da responsabilidade da AXVISTECH. Nos produtos recebidos
pelo cliente há mais de 4 dias a logística e custos da entrega do produto no nosso armazém são da
responsabilidade do cliente. Em ambos os casos e antes de enviar os artigos defeituosos, o cliente deverá
preencher o formulário RMA (que se encontra na área de “SERVIÇOS” e enviá-lo para geral@axvistech.pt.
Deverá, então, aguardar que lhe seja enviado um número de identificação RMA que deverá colocar no
exterior da embalagem (as caixas não identificadas com o número RMA podem sofrer um atraso
considerável no seu tratamento, pois passam para o fim da linha/agenda). O produto depois de reparado
e confirmada a condição de garantia, é entregue junto com a próxima encomenda. Qualquer antecipação
da entrega deverá ser combinada com os nossos serviços técnicos.
AXVISTECH 2018
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