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Condições Gerais: 

 

ÂMBITO: 

1. As presentes condições gerais regulam a relação contratual de prestação de 
serviço de assistência entre a Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. e os clientes 
aos quais venha a prestar Serviço de Assistência.  

2. Estas condições gerais não são aplicáveis a equipamentos dentro do período de 
garantia. As condições de garantia são apresentadas a quando a compra do 
equipamento.  

 

OBJETO E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO: 

1. O Serviço de Assistência Técnica da Barcelbal consiste em todas as ações 
necessárias para a reparação de equipamentos.  

2. Os Serviços de Assistência Técnica são efetuados durante o período normal de 
expediente, de segunda a sexta-feira entre as 8:30h – 12:30h e 14:00h - 18:00h. 
Disponibilizamos também o Serviço de Assistência Técnica 24h / 7 dias por 
semana, fora do período normal de expediente.  

3. Para receber o resumo de custos do Serviço de Assistência da Barcelbal, o cliente, 
deve enviar um email para suporte@barcelbal.com. 

4. O contrato de prestação de serviço celebra-se no momento em que o cliente 
agenda o Serviço de Assistência ou quando adjudica o orçamento apresentado 
pela Barcelbal (apenas quando solicitado pelo cliente previamente à prestação do 
Serviço de Assistência). 

5. Ficam extraorçamento todos os acessórios que se encontrem danificados e sejam 
necessários substituir para o correto funcionamento do equipamento de pesagem. 

6. No caso do orçamento não ser adjudicado, será cobrado um valor de 30,00€ 
cobrindo os custos de orçamentação, tempo do técnico para deteção de avaria 
assim como todos os testes associados. 

 

DEVERES DO CLIENTE 

1. Prestação do Serviço de Assistência nas instalações do cliente: 
a. O cliente obriga-se a dar livre acesso às suas instalações aos técnicos da 

Barcelbal e disponibilizar os meios necessários para a realização do 
Serviço de Assistência em segurança e sem interferências.  

b. O cliente deve disponibilizar alimentação elétrica no local da assistência. 
2. Prestação do Serviço de Assistência no Centro Técnico Barcelbal (Braga): 

a. O cliente responsabiliza-se pelo envio do equipamento devidamente 
embalado e acondicionado para assegurar que o mesmo não é danificado 
durante o transporte.  

b. O cliente responsabiliza-se pela colocação do documento “ID Pedido 
Assistência” enviado no email de confirmação do pedido de assistência 
técnica na parte exterior do volume.  

c. No caso de incumprimento do ponto anterior, o Serviço de Assistência 
pode ter duração mais longa, devido à dificuldade de identificação do 
cliente ou extravio do volume. 
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GARANTIA DE REPARAÇÃO  

1. A Barcelbal faculta garantia de reparação em todos os equipamentos 
intervencionados, desde que, se enquadrem nas seguintes condições: 

a. O serviço de Assistência foi realizado à menos de 6 meses. 
b. Os componentes a ser substituídos são os mesmos da avaria anterior.  
c. Não ser diagnosticado nada que origine a perda de garantia de reparação.  
d. O equipamento não pode ter sofrido nenhuma intervenção alheia ao 

Serviço de Assistência prestado pela Barcelbal.  

 

PRAZO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

1. A equipa técnica da Barcelbal trabalha continuamente para executar os Serviços 
de Assistência Técnica em 24 horas após a entrada de pedido e/ou em data a 
conciliar com o cliente.  

 

PAGAMENTO 

1. O pagamento é a pronto, na data da realização do Serviço de Assistência Técnica. 
Salvo, acordo previamente estabelecido entre a Barcelbal e o cliente.   

 

RECOLHA/ENVIO DO VOLUME 

1. A Barcelbal informa o cliente da conclusão do Serviço de Assistência por email 
ou telefone.  

2. O equipamento só pode ser recolhido/enviado após pagamento do Serviço de 
Assistência Técnica, salvo acordo em contrário. 

3. A recolha/envio será realizada de acordo com a modalidade selecionada no 
formulário de Pedido de Assistência, em www.barcelbal.com/pedido-de-
assistencia.  

RECOLHA DE DADOS  

1. Os dados recolhidos para a prestação do Serviço de Assistência estão 
abrangidos pela nossa Política de Privacidade. 
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