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AGENTE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO
ORIENTAÇÕES DE GARANTIA FERRAMENTAS ELÉTRICAS
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GARANTIA
Está disponível uma prova de compra original válida?

SIM

NÃO

A ferramenta ainda está dentro do período de garantia?

SIM

NÃO

A ferramenta possui o símbolo CE?

SIM

NÃO

A ferramenta foi reparada antes?
Foram usadas peças STANLEY FATMAX genuínas?

SIM

NÃO

A ferramenta foi devolvida com o comprovante de compra original?

SIM

NÃO

Todos os acessórios são da mesma data de fabricação, baterias,
carregadores etc.?

SIM

NÃO

A avaria foi causada por um defeito no material ou de fabricação?

SIM

NÃO

A ferramenta mostra evidência de desgaste excessivo ou abuso?

SIM

NÃO

A ferramenta mostra evidências de estragos causados por influências
externas ou corpos estranhos?

SIM

NÃO

1 ANO

3 ANOS

SIM

NÃO

Que tipo de garantia tem a ferramenta?
Se for uma reparação em garantia no 2º ou 3º ano - existe um
certificado de garantia 3 anos válido? *

Para que uma ferramenta seja reparada sob garantia, a lista de verificação deve corresponder a todas as
células destacadas em amarelo acima.
* 3 anos - requer um certificado de garantia 3 anos válido.
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DIRETRIZES DE GARANTIA PARA O AGENTE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO
Introdução
Este documento serve de guia de referência para o uso de nossos Agentes de Serviço Autorizados, para
ajudar a distinguir entre peças desgastadas, peças com uso incorreto e peças defeituosas para fins de
pagamento de Garantia. Estas são diretrizes gerais e não identificam todos os tipos de falha.
A decisão de autorizar a Garantia é do Agente de Serviço Autorizado; No entanto, em caso de litígio, a
decisão cabe ao responsável de Pós-Venda local.
Ao enviar para o nossos Agentes de Reparação Autorizados , certifique-se que uma embalagem
apropriada é utilizada, temos o direito de recusar os pedidos de Garantia se os produtos / embalagens
chegarem danificados aos nossos centros de reparação devido a embalagens inadequadas.

Exemplos de causas específicas de falha são fornecidos e são classificados da seguinte forma:
Materiais ou manufatura defeituosos
Cobertos sob Garantia

Desgaste ou uso indevido da ferramenta
Não coberto pela Garantia

Registo de Garantia - A ferramenta deve ser registrada num período de quatro semanas desde a compra
para se qualificar para a garantia STANLEY FATMAX de 3 anos. Se não está registada ou se nenhum
certificado de registo pode ser fornecido somente se aplica uma garantia de 1 ano.
O código de data é necessário para garantir que a ferramenta correta tenha sido registrada quando a
ferramenta foi originalmente comprada. Também é exigido quando há disputas sobre a prova de compra, já
que o código de data indica quando a ferramenta foi fabricada. Todos os produtos (incluindo ferramentas,
acessórios e acoplamentos) têm códigos de data. Para todos os pedidos de garantia, o código da data deve
ser identificado. O código de data é composto por 8 caracteres.
Os códigos de data podem ser localizados em qualquer lugar na parte externa da unidade. O código de data
na ferramenta deve corresponder ao que está no certificado de Garantia para qualquer reclamação sob a
garantia de 3 anos.
Exemplo de códigos de data:

2017 27-C9

2016 42-BM

2016 51-BM

2017 27-C9
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GARANTIA DE 1 ANO*

QUAL É A

POLÍTICA DE

GARANTIA DE

STANLEY
FATMAX?

A STANLEY confia na qualidade dos
seus produtos e oferece uma excelente
garantia para os utilizadores profissionais
do produto. Esta declaração de garantia
é adicional e não prejudica de forma
alguma os seus direitos contratuais
como utilizador profissional ou os seus
direitos legais como utilizador privado
não profissional. A garantia é válida nos
territórios dos Estados-Membros da União
Europeia e da Área Europeia de Livre
Comércio.

Se a sua ferramenta elétrica STANLEY FATMAX avariar
devido a materiais defeituosos dentro dos 12 meses
a partir da data de compra, STANLEY Europe garante
a substituição sem custo das peças defeituosas ou, a
nosso critério, a substituição da unidade gratuitamente
sempre que:
•

•
•
•
•

O produto tenha sido usado de acordo com as
instruções fornecidas e não tenha sido alvo de um
mau uso, sobrecarga ou sofrido um impacto.
O produto tenha tido um uso e desgaste normal.
Não tenham sido realizadas ou tentadas
reparações por pessoal não autorizado.
Exista uma fatura ou prova de compra válida.
O produto seja devolvido completo e com todos os
acessórios originais.

A presente garantia não se aplica a consumíveis e
não exclui a obrigação do usuário de efetuar uma
correta manutenção ou calibração do produto quando
necessárias.
Se você deseja fazer uma reclamação, entre em contato
com o seu vendedor, um distribuidor autorizado
STANLEY ou verifique a direção do agente de reparação
STANLEY FATMAX autorizado mais próximo na
nossa página Web, no catálogo da STANLEY ou entre
em contato com o escritório STANLEY no endereço
indicado no manual de instruções ou na embalagem. A
lista de distribuidores autorizados STANLEY e agentes
de reparação autorizados encontra-se disponível em
www.STANLEY.eu.
* A maioria das ferramentas eléctricas STANLEY Fatmax
têm 3 anos de garantia sempre que tenham sido
registadas online dentro das 4 semanas seguintes à
data de compra.

GARANTIA EXTENDIDA DE 3 ANOS**
Registe a sua ferramenta eléctrica STANLEY Fatmax
dentro das 4 semanas posteriores à data de compra
para ter direito à extensão de mais 2 anos de garantia.
Tendo sido efetuado o registo, se a sua ferramenta
eléctrica se avariar devido a um defeito de material
ou de fabricação a STANLEY garante a reparação ou
substituição sem custo das peças defeituosas ou, a
nosso critério, a substituição sem custo do produto.
O que é necessário?
•
•
•
•
•
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• A ferramenta que deseja registar
• Comprovativo de compra
• Registar-se ou efetuar o Login em MySTANLEY
• Introduzir os dados da ferramenta
• Para registar um produto ou vários clique em
“REGISTE UMA FERRAMENTA”.
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QUAL É A POLÍTICA DE GARANTIA DE STANLEY FATMAX?
Termos & Condições
No evento improvável de uma avaria da máquina devido a defeito de material ou de fabricação dentro dos 3 anos posteriores à data da compra, a STANLEY garante a reparação ou substituição das peças defeituosas sem custo ou, a nosso
critério, substituir sem custo o produto, sempre que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O produto tenha sido registado em www.STANLEY.eu/3 dentro das 4 semanas posteriores à data de compra.
O produto tenha sido utilizado segundo o indicado no manual de instruções e não tenha sofrido um mau uso.
O produto tenha sido sujeito a um uso e desgaste normais.
Não tenham sido efetuadas ou tentadas reparações por pessoal não autorizado.
O produto seja devolvido completo com os acessórios originais.
O produto tenha o marcado CE.
Seja apresentada uma prova de compra válida junto com o comprovativo do registo no momento da entrega da
máquina para reparação.
A presente garantia não cobre consumíveis e não exclui a obrigação do usuário efetuar uma correta manutenção e
calibração do produto quando necessário.
As baterias e os carregadores estão excluídos da extensão da garantia a 3 anos.

No caso de não ter registado o seu produto dentro das 4 semanas posteriores à data de compra não se preocupe, terá
direito à garantia standard de 1 ano que no evento improvável de uma avaria da máquina devido a defeito de material
ou de fabricação dentro do ano posterior à data da compra, a STANLEY garante a reparação ou substituição das peças
defeituosas sem custo ou, a nosso critério, substituir sem custo o produto, sempre que:
•
•
•
•
•
•
•

O produto tenha sido utilizado segundo o indicado no manual de instruções e não tenha sofrido um mau uso.
O produto tenha sido sujeito a um uso e desgaste normais.
Não tenham sido efetuadas ou tentadas reparações por pessoal não autorizado.
O produto seja devolvido completo com os acessórios originais.
O produto tenha o marcado CE.
Seja apresentada uma prova de compra válida.
A presente garantia não cobre consumíveis e não exclui a obrigação do usuário a efetuar uma correta manutenção
e calibração do produto quando necessário.

Avaliar uma reclamação – Primeiros passos
É necessário que tenha sido entregada uma prova de compra antes de começar a avaliar uma reclamação
dentro da garantia. Os produtos comprados fora da UE ou a Zona Europeia de Livre Comércio, que não
tenham marcado CE, não estão cobertos pela garantia STANLEY. Os produtos STANLEY têm que estar
etiquetados com a marca CE, tal como mostrado abaixo:

O etiquetado CE é um requerimento legal para produtos abrangidos por uma ou mais Diretivas Europeias que
estipulam o seu uso. No caso dos produtos STANLEY isto significa que a STANLEY verificou que o produto
cumpre com os requerimentos das Diretivas relevantes.*
* Excluídos Lasers e Pneumáticas, estes produtos não necessitam marcagem CE.
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INTERPRETAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA

Os principais aspectos da Garantia são:
•
•
•
•

A STANLEY reparará, sem encargos, quaisquer defeitos devidos a defeitos de material ou de fabricação
dentro de 12 meses a partir da data de compra.
A Garantia não cobre falhos de peças devido a desgaste excessivo ou uso indevido de ferramenta.
A Garantia não se aplica quando houve reparações ou tentativas de reparação por pessoas não
autorizadas.
Defeito de Materiais ou de Fabricação.

A STANLEY aplica padrões de qualidade muito elevados aos seus fornecedores e operações de
manufatura, e todos os produtos são testados antes de sair da fábrica. Existem, no entanto, raras
ocasiões em que ocorre um defeito do produto.
Quando possa ser verificado, para sua satisfação, que um defeito do produto foi causado por:
A) Montagem incorreta pelo fabricante ou,
B) A falha do fabricante em fabricar um ou mais componentes do produto dentro dos limites de especificação
do desenho, então a Garantia da STANLEY prevê a reparação de tal defeito.

Os exemplos abaixo não são cobertos pela Garantia:

Placa base rachada

6

Bucha danificada (corte na bucha)
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INTERPRETAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA
Desgaste
A Garantia STANLEY FATMAX não cobre componentes sujeitos a desgaste ou uso excessivo. O termo Desgaste
refere-se ao número de horas que um produto foi utilizado e o ambiente em que foi utilizado. A extensão do
desgaste para qualquer produto será determinada por você como Agente de Serviço Autorizado.

As seguintes peças são exemplos das que podem
estar sujeitas a desgaste e, por conseguinte, não
são abrangidas se o produto tiver sido utilizado
excessivamente em relação à aplicação e ao
ambiente para o qual foi concebido:

Além da definição de “Desgaste” aplicado aos
nossos produtos, as seguintes peças não estão
cobertas pela Garantia, a menos que sejam
defeituosas, a ser determinado por você como
Agente de Serviço Autorizado:

•
•
•
•
•
•
•

•

Escovas

•

Mandris

•

Carcaças

•

Conjuntos de cabos (nota: os cabos danificados
impactam a segurança e o desempenho da
ferramenta e conduzem a uma recusa de
garantia)

Lâminas do induzido
Rolamentos
Comutadores
Peças de golpeio e pistões
Embraiagem
Molas de retorno
Em geral, quaisquer outras partes que interajam

Os exemplos abaixo não estão cobertos pela Garantia:

Molas danificadas

Perfis desgastados

Impactor danificado e desgastado

Uso excessivo, falta de manutenção
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INTERPRETAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA
Uso indevido da ferramenta
Exemplos de uso indevido de ferramentas incluem:
•

Golpes importantes ou caídas

•

Utilizar acessórios ou baterias incorretos

•

Entrada de objetos estranhos, por exemplo
pregos, parafusos,

•

Falta de manutenção recomendada
(especialmente martelos)

•

Utilizar uma ferramenta não adequada para a
aplicação

•

•

Qualquer modificação de uma ferramenta

•

Exposição prolongada ao meio ambiente

Uso de massa lubrificante incorreta (a sua
ferramenta elétrica não requer lubrificação
adicional, não lubrifique a ferramenta, pois pode
danificar as peças internas)

•

Voltagem errada entregue à ferramenta
Ferramenta reparada incorretamente

Danos causados pela água

Serviço tentado por pessoas não autorizadas
Sob nenhuma circunstância durante o período de Garantia deve um cliente tentar reparar a sua própria ferramenta.
Qualquer tentativa invalida a Garantia para a referida ferramenta. As reparações em garantia só devem ser efetuadas
através de um Agente de Serviço Autorizado STANLEY FATMAX.
Orientações gerais
•

Executar comprovação de compra. Certifique-se de que é um documento válido que foi emitido no momento da
compra e que a ferramenta ainda está dentro do período de Garantia.

•

Em alguns países, os cartões de garantia devem ser preenchidos e fornecidos com a ferramenta devolvida sob
Garantia.

•

O produto deve ter sido utilizado de acordo com o manual do utilizador.

•

Todos os pedidos de garantia devem ter o nome do cliente e o endereço do mesmo.

•

Os serviços prestados no âmbito da garantia não prolongam nem renovam o período de garantia para a ferramenta.

•

Utilize apenas peças genuínas STANLEY FATMAX.

•

Não aceite produtos que tenham sido reparados com componentes não genuínos STANLEY FATMAX, incluindo
baterias não genuínas.

•

Não aceite reparar em Garantia as ferramentas que tenham tido um uso abusivo, tenham caído ou estejam
danificadas.

•

Para artigos vendidos como parte de um kit promocional (por exemplo vestuário ou itens elétricos), consulte o
Responsável local de Pós-venda para obter assistência.

Transporte
•
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De maneira a proteger a máquina durante o transporte, esta deve ser enviada a reparar dentro da caixa original.
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CONJUNTO DE BATERIAS - CUIDADOS GERAIS
Para garantir a vida máxima de uma bateria, existem algumas práticas recomendadas que devem ser seguidas como um
guia geral.
Verifique se o usuário cumpriu as seguintes diretrizes:
1.

A bateria atingirá o melhor desempenho quando carregada à temperatura ambiente. Não deve ser carregada
a temperaturas inferiores a 4 ° C ou superiores a 40 ° C. Sob estas condições, a bateria não carregara na sua
totalidade e poderá ficar permanentemente danificada.
2. Se a bateria estiver quente, o usuário deve deixá-la ficar fora do carregador durante pelo menos 2 horas até que a
bateria fique à temperatura ambiente.
3. O utilizador não deve tentar descarregar a bateria para além do ponto em que a ferramenta deixa de funcionar com
a potência e o binário necessário para o trabalho. Isso pode causar danos permanentes que impedem a bateria de
carregar completamente. O utilizador não deve bloquear o gatilho na ferramenta para descarregar a bateria.
4. A bateria deve ser armazenada em local fresco e seco. Se as temperaturas excederem 49 ° C, poderá reduzir a
duração da bateria.
5. Periodicamente, o usuário deve carregar a bateria durante a noite para aproveitar ao máximo o sistema de
carregamento de 3 estágios para otimizar a autonomia e duração da bateria.
6. Os terminais da bateria devem ser protegidos usando a tampa de armazenamento quando não estiverem em uso
(cuidado: não deixe partes metálicas soltas na caixa do kit perto dos terminais da bateria).
7. Os terminais da bateria devem ser protegidos contra abuso ou contaminação extrema que possa afetar o encaixe da
bateria na ferramenta.
8. Sobrecarga da máquina. Se você sobrecarregar a máquina, isso pode descarregar a bateria, o que pode resultar em
danos permanentes nas células da bateria.
9. A bateria não deve ser armazenada no carregador.
10. A bateria deve ser armazenada longe da luz solar direta.
Quando resulte evidente que as presentes diretrizes não foram seguidas, qualquer avaria ou baixo rendimento da bateria
não será coberta pela Garantia.
Carregador devolvido não se corresponde com o
original da máquina nova

Bateria avariada

As baterias aceitas em Garantia devem ser entregues
ao Agente completas (ferramenta, carregador e baterias
originais) para avaliação.

Baterias - Equipamento
As baterias devem ser testadas usando o equipamento
de teste de baterias STANLEY FATMAX disponível na
STANLEY. A troca de baterias em garantia só deve ser
realizada por agentes que utilizem os processos e
equipamentos de teste aprovados pela STANLEY. Entre
em contato com o responsável local de pós-venda para
obter mais detalhes.

Equipamento de teste de baterias recomendado
STANLEY FATMAX
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PROCESSO DE TESTE DA BATERIA

ATENÇÃO!

Cliente traz bateria para o
agente.

Nunca use a unidade de teste STANLEY
FATMAX para carregar uma bateria de
íon de lítio STANLEY FATMAX.

Agente solicita carregador e
ferramenta se não foi entregue
pelo cliente.

Utilize sempre o carregador STANLEY
FATMAX recomendado.

Agente visualmente examina
a bateria para comprovar o
estado e verifica a prova de
compra.
Coloque a bateria no
carregador do cliente por
2 minutos. O LED indica
substituir a bateria?

A bateria cumpre os critérios de Sim
garantia?

Não

Não
Sim

NÃO COBERTO POR
GARANTIA, DEVOLVER AO
CLIENTE

Sim

Coloque a bateria na
ferramenta e execute o teste
de funcionalidade (carregar
durante 5 minutos, se
necessário). Se a ferramenta
funciona ou não pode dar uma
indicação do problema.

Não

Verifique a bateria num
carregador do agente.
Apresenta o mesmo
problema?

Conecte a bateria e a
ferramenta ao testador do
motor. Verifique se há tensão
estável e se não há corrente
de carga. Tente todas as
engrenagens e direções.

Carregue totalmente a
bateria.

ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA
CAPACIDADE DE
BATERIA
1.3AH
1.5AH
2.0Ah
4.0Ah
QUÍMICA
LI-Ion
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MIN
ESPECIFICAÇÃO
AH
0.90Ah
1.00Ah
1.40Ah
2.80Ah

VOLTAGEM
DA BATERIA
10.8V
14.4V
18V

# PILHAS
3
4
5

Se o LED indica “Bateria
quente / fria - espere que a
bateria atinja a temperatura
ambiente e tente novamente.

Execute o programa de
verificação de células
e teste de capacidade
no testador de baterias
recomendado pela
STANLEY FATMAX.

Está tudo de acordo com as
especificações?
Sim
O cliente queixou-se de pouca
duração?

A bateria está dentro
das especificações?
(Veja a tabela à
esquerda).

Não
Sim

Não
SUBSTITUIR A
BATERIA

NENHUM PROBLEMA,
DEVOLVER AO CLIENTE
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PERGUNTAS FREQUENTES DE BATERIAS
Q: Como falham as baterias?
R: Por norma, as baterias falham devido a
antiguidade. A sua capacidade diminui até um ponto
em que a bateria é incapaz de fornecer um tempo de
funcionamento útil por carga. Outras falhas incluem
sobreaquecimento da bateria, curto-circuito e danos
devido a impactos.

Q: Que medidas posso tomar para manter as
minhas baterias nas melhores condições o
máximo tempo possível?
R: As baterias degradam-se com o tempo. Isto é
natural e é comum a todas as baterias de todos os
fabricantes. Contudo, há ações que ajudam a bateria
a degradar-se mais devagar.
•

Não sobrecarregue a sua ferramenta.

•

 uarde as suas baterias em condições secas
G
entre 4 e 20ºC se não for usada durante alguns
meses.

As baterias de Li-ion devem sempre ser guardadas
completamente carregadas. Em caso contrário a
auto descarga pode causar que uma ou mais células
desçam por debaixo da voltagem critica o que
provocaria a inutilização da bateria.
Para períodos curtos de armazenamento recomendase guardar a bateria à temperatura ambiente.

Ferramentas Elétricas raramente têm descargas
parciais da mesma carga, devido à variedade de
aplicações.
A maioria dos usuários ainda usa o termo “memória”
incorretamente para todos os casos de redução na
duração do desempenho da bateria.

Q: Uma bateria deve ser descarregada
completamente antes de ser carregada?
A: Nenhuma bateria de uma ferramenta elétrica deve
ser descarregada completamente antes de a carregar,
é mais provável que isso danifique permanentemente
a bateria do que prolongue a sua vida útil. Com
baterias Li-Ion, a bateria (ou às vezes a ferramenta)
corta automaticamente quando a energia cai por
debaixo de um valor determinado. Isso é normal e é o
momento em que deve ser colocado sob carga.

Q: Qualquer carregador STANLEY pode ser
usado para carregar qualquer bateria STANLEY
FATMAX?
R: Não. Diferentes Carregadores são adequados
para uso com diferentes baterias. Embora muitos
carregadores carreguem muitas tensões e químicas, é
melhor verificar a compatibilidade com o revendedor
local ou com um Agente de Serviço STANLEY se não
tiver a certeza.

Q: O que é efeito de memória e como afeta às
baterias de ferramentas elétricas?
R: A memória é uma das muitas condições que
provocam uma perda de tempo de execução. A
memória é criada a partir de repetidas descargas
superficiais (fim do uso da bateria antes de ter
esgotado a capacidade total) na mesma aplicação
(por exemplo, Escova de dentes ou máquinas de
barbear elétricas) diariamente. As baterias de
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ORIENTAÇÕES - MANDRIL / PORTA BROCAS
Podem ocorrer danos ao mandril devido a mau uso,
por exemplo:

•

Ferrugem causada pela exposição prolongada à
humidade.

•

Deslizamento da broca devido ao aperto
incorreto do mandril.

•

•

Desgaste causado pela operação da broca com o
mandril rodando contra superfícies duras.

Se você tentar remover o mandril ou acessórios
usando ferramentas incorretas, por exemplo,
usando um torno.

•

Permitir uma acumulação de detritos no mandril
(para minimizar o risco, limpe sempre a broca
antes de a inserir no mandril).

Os mandris não são normalmente cobertos pela
Garantia, a menos que não tenham sido fabricados
de acordo com as devidas especificação.

Mandril danificado - ferramenta não cuidada

Mandril oxidado - deixado à intempérie

Motores Queimados

Uso excessivo

Motores
Para garantir um funcionamento prolongado, os motores são equipados com um ventilador de arrefecimento. A eficiência
deste sistema de refrigeração está diretamente relacionada com a velocidade do induzido. Quando o motor é sujeito a
uma sobrecarga, mais energia é necessária para manter a RPM nominal. Se a sobrecarga for prolongada, a velocidade
do motor diminui e o efeito de arrefecimento diminui rapidamente. A temperatura do motor então aumenta o que pode
resultar num sobreaquecimento crítico.
Para evitar o sobreaquecimento, o motor deve sempre ser capaz de operar na sua RPM ideal. Um motor sobreaquecido,
que nunca é um caso de garantia, é quase sempre uma indicação de aplicação incorreta de uma ferramenta.
Interruptores e PCBs
Os Interruptores e PCBs podem ser peças sensíveis à estática. Como tal, devem ser sempre armazenados e montados
usando uma proteção estática adequada. Nota: Os interruptores e os PCBs são sensíveis à corrente elevada e ao calor
causados pela sobrecarga da ferramenta. Tais falhas nunca são cobertas pela Garantia.
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INFORMAÇÃO ONLINE
Informação disponível em www.2helpU.com
A nossa Web 2helpU lhe dará toda a informação do que você precisa saber sobre o serviço de pós-venda
STANLEY FATMAX:
Dados técnicos sobre nossos produtos:
• Manual de instruções
• Características técnicas
• Lista de peças sobresselentes
• Diagramas técnicos
Detalhes sobre os nossos agentes de serviço
Pós-venda autorizados e CRUs:
• Lista de nossos agentes
• Encontrar o agente mais próximo
• Detalhes dos Agentes
• Mapa para localizar o seu agente

Como Agente de Reparação Autorizado, você tem acesso a www.2helpU.com através de Toolcommerce. Além
de especificações técnicas, diagramas e listas de peças, 2helpu contém diagramas de cablagem, manuais de
instruções, instruções de reparação e informações formativas. O nível de informação varia conforme o produto
e é atualizado regularmente.
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FAQS GERAIS
Q: Quais são os produtos abrangidos pela garantia
STANLEY FATMAX de 3 anos?

reclamação dos 3 anos de garantia só pode ser realizada
pelo comprador original.

R: A Garantia Europeia de Ferramentas Eléctricas STANLEY
FATMAX de 3 anos é válida para ferramentas eléctricas
STANLEY FATMAX que tenham sido registadas online
dentro de 4 semanas a partir da data de compra. Aplicamse os Termos e Condições.

Q: Estas Diretrizes também se aplicam a ferramentas
manuais STANLEY FATMAX (Níveis, fitas métricas,
facas, etc.)?

Q: Que Ferramentas Elétricas não estão incluídas na
garantia adicional de 2 anos?
R: Os seguintes grupos de ferramentas elétricas são
excluídos:
•

Ferramentas de fixação, por ex. Pistolas de pregos,
ferramentas de impacto de pólvora, baterias e
carregadores

•

Produtos reconstruídos ou recondicionados
identificados com marcas adicionais - “Rework da
fábrica” e / ou “Q”

•

Compressores e Geradores

Estes produtos são cobertos pela garantia standard de 1
ano.
Q: Quem pode registrar uma ferramenta STANLEY
FATMAX de maneira a ter direito a 3 anos de
garantia?
R: O registo da extensão de garantia a 3 anos tem que
ser realizado pelo cliente final que comprou a ferramenta
eléctrica STANLEY FATMAX num revendedor autorizado
STANLEY FATMAX Europeu, para um uso profissional.
Esta garantia não é transferível a terceiros, pelo que a

R: Não, as presentes Diretrizes são de aplicação somente às
Ferramentas Eléctricas STANLEY FATMAX.
Q: Estamos incluindo produtos recondicionados para
a oferta de 3 anos?
R: Os produtos recondicionados são excluídos da oferta
de garantia de 3 anos. Os produtos reconstruídos ou
recondicionados são identificados com marcas adicionais “Rework da fábrica” e / ou “Q”.
Q: Excluem-se as ferramentas de alta produção
dentro dos Termos e Condições de 3 anos de
garantia?
R: Sim, os produtos utilizados em aplicações de produção
em série, andaimes, fornecidos a empresas de aluguer,
em contratos de prestação de serviços ou contratos de
empresa a empresa estão excluídos e estão sujeitos às
condições específicas de garantia especificadas no contrato
de fornecimento.
Q: Pode um cliente registar-se por correio para os 2
anos de garantia adicional?
R: Lamentamos, mas o registo só é possível online.

Visite ‘http://www.STANLEYtools.eu/3’ para verificar se uma
ferramenta é elegível para a garantia de 3 anos.
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Consulte os termos e condições atuais oferecidos
no seu país.

www.2helpU.com
Visite a nossa Web de Pós-Venda para obter mais informação sobre:
• O Serviço Técnico Autorizado mais perto de si
• Perguntas Frequentes
• Diagramas Técnicos
• Manuais de Instruções
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O seu Serviço Pós-Venda STANLEY:

PORTUGAL
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz,
Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo
2710-071 Paço D’Arcos
Telefone: 214667500
Fax: 214667580
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