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1. Garantia da MLAP GmbH
Caro cliente, cara cliente,
este aparelho inclui 3 anos de garantia a partir da data de compra. Em caso de defeitos 
deste produto, tem direitos legais em relação ao vendedor do produto. Estes direitos le-
gais não são limitados pela garantia descrita a seguir.

1.1. Condições de garantia
O período de garantia começa na data de compra. Por favor, guarde o talão de compra 
original! Este documento é necessário como comprovativo de compra.
Se surgir um problema de fabrico ou com o material deste produto dentro de três anos, 
a partir da data de compra, escolheremos entre reparar ou substituir o produto de forma 
gratuita. Esta garantia pressupõe que, dentro do período de três anos, o aparelho com 
defeito e o comprovativo de compra (talão de compra) sejam apresentados e seja breve-
mente descrito em que consiste o defeito e quando ocorreu.
Se a avaria for coberta pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo 
produto. Com a reparação ou troca do produto, não inicia nenhum período de garantia 
novo.

1.2. Tempo e direitos legais de garantia
Em conformidade com o DL 67/2003, o período de garantia recomeça com a substitui-
ção do aparelho. O mesmo se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos 
eventualmente existentes logo na compra têm de ser imediatamente comunicados quando 
o equipamento for desembalado. Reparações depois de terminado o período de garan-
tia serão faturadas.

1.3. Termos da garantia
O aparelho foi cuidadosamente produzido em conformidade com rigorosas orientações 
de qualidade e verificado antes do fornecimento.
A garantia aplica-se a erros de material ou fabrico. Esta garantia não inclui peças expos-
tas ao desgaste normal e, por isso, podem ser consideradas peças de desgaste, nem in-
clui danos em peças frágeis, como interruptores, baterias ou em peças em vidro.
Esta garantia expira se o produto for danificado, sujeito a utilização indevida ou alvo de 
manutenção. Para uma utilização adequada do produto, todas as indicações menciona-
das no manual de instruções devem ser respeitadas com rigor. Utilizações e ações desa-
conselhadas no manual de instruções ou para as quais foi alertado no mesmo têm de ser 
evitadas em qualquer circunstância.
O aparelho destina-se apenas ao uso privado e não comercial. Em caso de manutenção 
abusiva ou imprópria, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pelo 
nosso serviço de Apoio a Clientes, a garantia cessa.
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1.4. Procedimento em caso de garantia
Para garantir um rápido processamento da sua questão, siga as seguintes indicações, por 
favor:
• mantenha preparados o talão de compra e o número do artigo (p. ex., IAN 12345) 

como comprovativo de compra.
• O número do artigo encontra-se na placa de características, numa gravura da primei-

ra página do seu manual (lado inferior esquerdo) ou como autocolante, na parte tra-
seira ou inferior.

• Em caso de anomalias de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro, por te-
lefone ou através do nosso formulário de contacto, o departamento de serviço indica-
do em seguida.

Em www.lidl-service.com, pode descarregar estes e muitos outros manuais, 
vídeos de produtos e software.

1.5. Assistência ao cliente

PT Assistência República Portuguesa
Hotline
 +351 21 1227899

 Segunda-feira - Sexta-feira: 09:00 - 17:00

Pedimos que use o formulário de contacto: www.mlap.info/contact

IAN: XXXXX

1.6. Fornecedor/Produtor/Importador
Tenha em atenção que a morada seguinte não é a morada da assistência. Primeiro, entre 
em contacto com o ponto de serviço referido acima.

MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
ALEMANHA


