
    

 

A Thetford BV oferece aos utilizadores finais dos seus produtos uma garantia de três anos. 
Em caso de avaria dentro do período de garantia, a Thetford irá substituir ou reparar o 
produto. Nesse caso, os custos de substituição, custos de mão-de-obra para a substituição 
de componentes com defeito e/ou custos das próprias peças serão pagos pela Thetford. 
 
Peças e acessórios têm um ano de garantia. Todos os custos de montagem e/ou trabalho 
não estão abrangidos pela garantia. 
 

1. Para apresentar uma reclamação no âmbito desta garantia, o utilizador deverá levar 
o produto a um Serviço parceiro de assistência da Thetford. A reclamação será 
avaliada lá. 

2. Os componentes substituídos durante a reparação sob garantia tornam-se 
propriedade da Thetford. 

3. Esta garantia não prejudica as atuais leis de proteção do cliente. 
4. Esta garantia não é válida no caso de produtos que são utilizados para fins 

comerciais. 
5. Não serão aceites as reclamações de garantia que se enquadrem numa das 

seguintes categorias: 
• produto foi utilizado indevidamente ou as instruções no manual não foram 

respeitadas; 
• produto não foi instalado de acordo com as instruções; 
• Foram efetuadas modificações ao produto; 
• produto foi reparado mas não por um Serviço parceiro de assistência da 

Thetford; 
• número de série ou código do produto foi adulterado ou removido; 
• produto foi danificado devido a utilização indevida. 

 

Atenção: 
- Pode encontrar um parceiro de assistência autorizado da Thetford através do nosso 
localizador de pontos de venda no site.  
- Se não existir nenhum parceiro de assistência autorizado da Thetford no país onde se 
encontra, entre em contacto com um dos nossos escritórios Thetford antes de realizar 
qualquer avaliação externa.  
 
Nestes casos, o escritório Thetford irá determinar a abordagem relativamente à reparação 
ou substituição do produto, bem como os custos iniciais envolvidos. 
Se esta abordagem não for respeitada, a Thetford reserva-se o direito de recusar a 
reclamação de garantia e os custos conexos. 
 

  

http://www.thetford-europe.com/dealers-service-centres/?country=Portugal
http://www.thetford-europe.com/thetford/offices/

