
Declaração de Garantia Adicional da Unidade de Armazenamento do 
Consumidor SAMSUNG 

LEIA CUIDADOSAMENTE OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO FORNECIDO PELA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”). A 
UTILIZAÇÃO QUE O UTILIZADOR FAZ DO PRODUTO CONSTITUI A ACEITAÇÃO DOS TERMOS 
E CONDIÇÕES DA DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DESTA UNIDADE DE 
ARMAZENAMENTO DO CONSUMIDOR DE MARCA SAMSUNG (“CONTRATO”). SE NÃO 
ACEITAR OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO UTILIZE O PRODUTO. 

Nada nesta garantia pretende limitar, modificar, retirar, renunciar, excluir ou suspender quaisquer 
requisitos obrigatórios de garantia previstos ou direitos legais não exclusivos que possa ter ao abrigo 
da lei aplicável e, em particular, do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril. Esta garantia dá-lhe 
proteção adicional para a sua unidade de armazenamento Samsung (com os modelos e 
especificações abaixo identificados), tal como entregue nova na embalagem original ao comprador 
final original ("Produto"), sujeito às exclusões, termos e condições aqui descritas.  

A presente garantia adicional é gratuita, é válida para Produtos adquiridos no Espaço Económico 
Europeu (“EEE”) em todo o território de Portugal por 2 anos a contar da data da compra original do 
Produto novo e abrange apenas desconformidades relativas a defeitos de fabrico (qualidade e 
materiais) no Produto que seja usado para fins exclusivamente não comerciais e de acordo com as 
suas especificações técnicas. 

A. Política de Garantia Adicional 

A SAMSUNG garante ao comprador deste Produto na embalagem selada original (o “Utilizador”) que, 
durante o Período de Garantia abaixo estabelecido e em condições normais de utilização, o Produto 
não apresentará defeitos de material nem de fabrico e estará em conformidade com as 
especificações do Produto publicadas pela SAMSUNG, sujeito às condições aqui indicadas. 

Se a SAMSUNG determinar, a seu exclusivo critério, que o Produto tem defeitos de material e não 
está em conformidade com as especificações publicadas em condições normais de utilização, 
enquanto o Utilizador possuir o Produto, a SAMSUNG irá, a seu exclusivo critério e sujeito às 
condições e exceções indicadas no presente Contrato: (1) substituir o Produto por outro de 
capacidade e funcionalidade equivalente ou superior; ou (2) reembolsar o preço de compra pago pelo 
Utilizador, excluindo quaisquer descontos. Poderá ser necessário apresentar prova de compra onde 
constem informações incluindo, sem limitações, a data e local de compra e o nome do revendedor. 

O PRESENTE CONTRATO ESTABELECE A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA SAMSUNG E 
O RESSARCIMENTO EXCLUSIVO DO UTILIZADOR PELA RECLAMAÇÃO DA GARANTIA 
ADICIONAL. SEM PREJUÍZO DA GARANTIA LEGAL E NO ÂMBITO MÁXIMO PERMITIDO PELA 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A SAMSUNG NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTRAS 
GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM E 
INCUMPRIMENTO. EM CASO ALGUM A SAMSUNG, RESPECTIVOS FORNECEDORES OU 
SUBSIDIÁRIAS, SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, 
CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU ESPECIAIS, PERDA FINANCEIRA OU PERDA DE DADOS 
OU FICHEIROS, MESMO SE A SAMSUNG TIVER SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE 
DE TAIS DANOS E APESAR DA FALHA DO OBJECTIVO ESSENCIAL DE QUALQUER 
REPARAÇÃO LIMITADA. EM CASO ALGUM A RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG EXCEDERÁ 
O MONTANTE PAGO PELO UTILIZADOR PELO PRODUTO. AS PRESENTES LIMITAÇÕES E 
EXCLUSÕES APLICAM-SE ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL. SE 
NÃO FOR POSSÍVEL EXCLUIR AS GARANTIAS IMPLÍCITAS AO ABRIGO DAS LEIS APLICÁVEIS, 
ESSAS GARANTIAS IMPLÍCITAS SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA 
ATÉ À EXTENSÃO PERMITIDA. 

 

B. Período de Garantia Adicional 



Produto Período 

Cartão 
EVO, EVO Plus, EVO Select, PRO, 

PRO Plus, PRO Select, UFS 

Limitado a 10 anos  
(a contar da data da compra do 

Produto novo) 

UFD (Unidade Flash USB)  
Limitado a 5 anos   

(a contar da data da compra do 
Produto novo) 

 
A presente garantia adicional só será aplicada aos tipos de produtos especificados acima. 

O Período de Garantia de qualquer produto de substituição corresponderá ao remanescente do 
Período de Garantia do Produto comprado originalmente (“produto original”), exceto na eventualidade 
de se aplicar o regime da garantia legal, caso em que o produto de substituição terá os prazos de 
garantia previstos na lei. 

Em tudo o que não se dispuser especificamente nestes termos e condições, aplicar-se-ão os 
restantes termos e condições gerais de garantia da Samsung, que podem ser consultados 
https://www.samsung.com/pt/support/warranty/. 

 

 

Para ativação desta garantia ou colocar qualquer questão adicional sobre a mesma, deverá contactar 
a entidade que tenha comercializado o produto em questão. 

 

 

  



C. Limitações da Garantia 

As garantias fornecidas no presente documento não abrangem qualquer utilização do produto para 
ou com instrumentos de gravação contínua ou qualquer outro dispositivo de escrita intensiva, 
incluindo, sem limitações, câmaras de segurança, sistemas de vigilância, câmaras de tablier, 
câmaras de caixa negra, câmaras de rede/protocolo de Internet, dispositivos descodificadores de 
gravação contínua, dispositivos de registo de dados contínuo, como servidores, dispositivos 
dedicados para testes de benchmarking ou a unidade principal de determinados dispositivos nem 
quaisquer outras utilizações excessivas. 

A SAMSUNG não é responsável por qualquer falha ou defeito resultante da presença de, ou da 
utilização com, um produto, software ou componente de terceiros, quer seja ou não autorizado. A 
presente garantia não se aplicará se o produto não for utilizado em estrita conformidade com as 
respetivas instruções ou for danificado em consequência de instalação inadequada, utilização 
indevida, reparação não autorizada, modificação ou acidente. Em caso de substituição, a propriedade 
do produto original será transferida para a SAMSUNG e a SAMSUNG não devolverá o produto 
original ao Utilizador. A recuperação de dados não está abrangida pela presente garantia e não está 
incluída no processo de substituição. A SAMSUNG não é responsável por qualquer perda de dados 
ou danos nos mesmos. 

O Utilizador aceita que o produto não deverá ser utilizado em sistemas de suporte de vida nem 
noutras aplicações em que a existência de uma falha possa causar ferimentos ou ameaçar a própria 
vida. A SAMSUNG exclui toda e qualquer responsabilidade em relação a, resultante de, ou 
relacionada com, qualquer utilização deste tipo do produto. 

A garantia adicional da SAMSUNG não abrange produtos que tenham, por exemplo, sido recebidos 
incorretamente embalados, alterados ou fisicamente danificados, como descrito em pormenor na lista 
abaixo. Os produtos têm de ser inspecionados após receção. Pode consultar uma lista não exaustiva 
de exemplos das limitações da garantia abaixo. 

• Embalagem ou expedição incorreta,  

• Quaisquer alterações, modificações ou danos físicos no produto, incluindo, mas não se 
limitando a, arranhões profundos 

O serviço de garantia só será fornecido através do ponto de venda. 

Caso o produto se encontre fora de Portugal deverá ser contactada a Samsung local. O Utilizador 
reconhece e concorda que cada região poderá ter implicações de garantia específicas que podem 
alterar os termos e condições do presente Contrato na respetiva aplicação específica para o 
Utilizador. 

 

 

 

Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. 

Lagoas Park, edifício 5b, piso 0,  

72780-298 Porto Salvo, Portugal 

 

 

 


