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Objetivo 

Este documento tem como objetivo atualizar procedimentos e entendimento sobre a política de gestão de 

garantias dos produtos Rex Rotary vendidos pela Arcopy aos seus Revendedores Oficiais. 

A garantia de um produto deve ser entendida como defeito de fabrico comprovado ou duração de 

peça/consumível abaixo do valor de impressões estimada pela Rex Rotary. 

1. Conceitos e Compensação em Garantia       

  

1.1. Período de Garantia dos Equipamentos e Acessórios Opcionais   

  

1.1.1. A garantia contra defeitos de fabrico comprovados pela Rex Rotary é a seguinte:

   

• Seis (6) meses desde a data de instalação no cliente 

• Nove (9) meses desde a faturação do equipamento ao Revendedor 

• Que o equipamento não ultrapasse o volume médio mensal (ACV) recomendado 

pela Rex Rotary        

   

1.1.2. O equipamento perde a garantia se algum dos pontos anteriores tiver sido 

ultrapassado.         

  

1.1.3. A informação relativa à Vida Útil e Dados de Fiabilidade, como ACV para cada 

modelo está publicada no Manual Técnico de cada produto.   

  

1.2. Período de Garantia de Consumíveis e Peças de Manutenção Preventiva  

  

1.2.1. Os consumíveis e peças de Manutenção Preventiva (PM), estão abrangidos por 

uma garantia de 50% sobre a duração estimada pela Rex Rotary. Estes 50% de 

compensação serão pagos, sob a forma de nota de crédito, de acordo com o 

esquema abaixo.         

Exemplo: Um PCU com uma duração estimada de 200.000 impressões possui uma 

garantia de defeitos de fabrico até às primeiras 100.000 impressões.  

  

1.2.2. Esquema de compensação destas garantias: 

 

Nível 1 

Compensação da Garantia 

            100% 

Total de Impressões Efetuadas 

0 a 12,5% da vida estimada 

Nível 2 75% 12,5% a 25% da vida estimada 

Nível 3 50% 25% a 37,5% da vida estimada 

Nível 4 25% 37,5% a 50% da vida estimada 

Nível 5 0% Acima de 50% da vida estimada 
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1.3. Período de Garantia de Outras Peças e Placas Eletrónicas    

  

1.3.1. A garantia de defeitos de fabrico das peças e outros componentes não pertencentes 

ao programa de manutenção preventiva (PM) de cada equipamento, como placas 

eletrónicas e outros, tem um tratamento diferenciado. Assim, se o valor de venda 

destas peças tiver um valor superior a 10% do valor do equipamento faturado ao 

Revendedor, a Arcopy poderá compensar o Revendedor mediante as condições de 

validação técnica descritas no ponto 2.      

  

1.3.2. No entanto é de salientar que é responsabilidade do Revendedor assegurar que as 

instalações elétricas do cliente cumprem os requisitos técnicos mínimos 

recomendados para instalação de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

nomeadamente no que diz respeito às normas de segurança elétrica de “ligação 

terra” e estabilização de corrente elétrica.     

  

1.3.3. O efeito “placas com avaria” é muitas vezes causado por picos de corrente 

derivados de deficiente instalação elétrica e noutros casos causado por fenómenos 

naturais como trovoadas. Assim, como princípio base, o Revendedor deverá 

verificar primeiramente com o cliente a reclamação de placas eletrónicas ao 

abrigo da cobertura de riscos elétricos da sua apólice de seguro empresarial.

         

1.4. Garantia “Problemas Epidémicos”       

  

1.4.1. O histórico de produtos de qualidade da Rex Rotary demonstra que muito 

raramente existem situações de problemas generalizados num produto ou gama de 

produtos – que o Fabricante Rex Rotary denomina como “Problemas Epidémicos”.

           

1.4.2. Neste contexto, quando é detetada uma situação de anomalia e esta é classificada 

como “Problema Epidémico” pela Rex Rotary Europa é lançado um programa 

especial de modificação ou atualização técnica dos produtos.   

   

1.4.3. Como cada caso será um caso específico, o programa de garantia destas situações 

é comunicado de forma concreta e em devido tempo pela Rex Rotary 

Europa/Arcopy.         

  

1.5. Compensação Global de Garantia “Lump Sum Fee”     

  

1.5.1. A compensação global “Lump Sum Fee” é baseada em dados de fiabilidade e de 

performance dos produtos de acordo com os padrões de qualidade da Rex Rotary. 

Tem como objetivo minimizar os procedimentos administrativos de gestão de 

garantias dos casos não previstos nos pontos anteriores, compensando o 

Revendedor por falhas e desvios de duração dos produtos.   

    

1.5.2. A compensação global “Lump Sum Fee” será de 0,25% sobre o valor total de 

compras de equipamentos e opcionais do Revendedor do ano comercial anterior.

           

1.5.3. Esta compensação será paga ao Revendedor de forma anual, no início de cada ano 

comercial, sob a forma de nota de crédito a emitir pela Arcopy.   
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2. Procedimentos para Pedidos de Compensação em Garantia    

  

2.1. Comunicação do Pedido         

  

2.1.1. Todas as situações de pedidos ao abrigo de garantia devem desde logo cumprir os 

pressupostos abaixo:        

  

• Seis (6) meses desde a data de instalação do equipamento no cliente (se 

ocorrer primeiro). 

• Nove (9) meses desde a faturação do equipamento ao Revendedor 

• Que o equipamento não ultrapasse o volume médio mensal (ACV) 

recomendado pela Rex Rotary. 

• No caso dos consumíveis e peças de PM, apenas quando a duração 

efetuada seja inferior a 50% da duração estimada pela Rex Rotary. 

• No caso de placas eletrónicas e outros componentes com valor superior a 

10% do valor de fatura do equipamento, apenas depois de ser feita uma 

análise técnica de riscos elétricos e análise com o cliente para cobertura 

dos danos por seguro empresarial.     

    

2.1.2. A comunicação deverá sempre ser feita por escrito, email ou correio, no mais curto 

espaço de tempo depois da deteção da anomalia.    

  

2.1.3. Todas as comunicações devem ser endereçadas para: 

 

Arcopy - Comércio de Artigos de Reprografia e Cópia, Lda. 

Travessa Amadeu Costa, Armazém 3 Zona Industrial da Maia I, Sector II Gemunde, 

4475-192 Maia 

Contacto: Jorge Pereira 

Email: suporte@arcopy.pt 

Tef: 229 969 641 

 

2.2. Procedimentos e Documentação a Enviar      

  

2.2.1. Para reportar um pedido ao abrigo de garantia, o Revendedor deverá enviar para a 

Arcopy os seguintes elementos e informações:     

  

• Identificação do modelo do equipamento e número de série 

• Relatório SMC completo do equipamento (sempre que a avaria o permita) 

• Equipamentos: Cópias/Impressões/Fotografias onde se demonstre o defeito 

reportado 

• Consumíveis e Peças de PM: Fotografias do defeito reportado 

• Placas eletrónicas: Envio da placa 

• No caso das anomalias com equipamentos, enviar o relatório SMC completo 

depois do problema ter sido solucionado     
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2.2.2. A Arcopy irá em todos os casos emitir nota de crédito dos pedidos de garantia 

validados pelo gestor de garantias da Arcopy. Neste sentido, o Revendedor deverá 

sempre solucionar o problema no cliente de forma urgente com a compra pelo 

processo normal dos componentes com anomalia. A nota de crédito de 

compensação será emitida sempre à posteriori, após validação da garantia 

aplicável.         

  

2.2.3. De forma a agilizar os processos e entendimento dos conceitos de gestão em 

garantia, o Revendedor deverá nomear um colaborador que seja responsável pelo 

tratamento dos procedimentos de garantia constantes neste documento em estreita 

ligação com o gestor de garantias da Arcopy.     

      

2.3. Tratamento do Pedido ao Abrigo de Garantia     

  

2.3.1. Depois de receber as informações e produtos do ponto anterior, o gestor de 

garantias da Arcopy informará o Revendedor que recebeu o processo, no prazo até 

5 dias.          

  

2.3.2. O gestor de garantias da Arcopy fará a análise do caso recebido e informará o 

Revendedor se o processo é considerado válido para análise ao abrigo do processo 

de garantia, no prazo até 45 dias. Caso contrário, o pedido é dado como inválido e 

fechado o processo.        

   

2.3.3. O gestor de garantias da Arcopy enviará para a direção comercial da Arcopy, um 

relatório de validação técnica de todos os pedidos, por cada Revendedor, no final 

de cada mês.         

  

2.3.4. A direção comercial da Arcopy enviará autorização dos créditos a emitir na primeira 

semana de cada mês. Tipicamente, todas os pedidos aprovados ao abrigo de 

garantia serão creditados no prazo até 60 dias.     

   

2.3.5. Ao abrigo do processo de gestão de garantias, não serão aplicadas regras de 

descontos comerciais, nem acumulativos.  
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3. Procedimentos Reclamações/Garantia nas Entregas de Produtos 

RMA - Return Merchandise Authorization       

  

3.1. Entregas de Produtos         

  

3.1.1. Todos os Produtos serão entregues na morada do Revendedor, na primeira porta 

fechada do seu armazém ou instalações, por um transportador contratado e ao 

serviço da REX ROTARY. Por este serviço a REX ROTARY cobrará ao Revendedor 

uma taxa de portes. É da responsabilidade do Revendedor proceder à verificação 

dos produtos que lhes são entregues, quer ao nível das quantidades, quer à 

verificação visual do estado das embalagens. Caso sejam detetadas anomalias o 

Revendedor deverá mencionar as suas reservas na guia de entrega do 

transportador. Fica assim claro que qualquer reclamação por danos visíveis, falhas 

ou perdas que os produtos possam sofrer durante o transporte deverá ser efetuada 

pelo Revendedor diretamente à transportadora, assinalando as “reservas de 

conferência” nas guias de entrega.      

     

3.1.2. Os Produtos enviados serão considerados como entregues ao Revendedor depois 

de serem entregues pelo transportador contratado pela REX ROTARY nos 

armazéns ou instalações do Revendedor; face a qualquer dano visível, falha ou 

perda que possam sofrer a partir daí, e sem que tenha sido colocada qualquer 

reserva de conferência na entrega, a REX ROTARY estará isenta de qualquer 

responsabilidade que possa surgir devido a falhas ou danos visíveis do Produto 

e/ou perda dos mesmos após a entrega do Produto pela REX ROTARY à empresa 

encarregue do envio ou durante o envio. No caso de existir qualquer dano visível, 

falha ou perda, e tendo sido colocada a reserva de conferência na entrega, o 

Revendedor deverá reclamar junto da REX ROTARY conforme procedimento de 

reclamações em vigor da REX ROTARY.     

  

3.2. Comunicação de Anomalias        

  

3.2.1. Sempre que um equipamento, opcional, consumível ou peça seja entregue pela 

transportadora com dano visível ou falha de quantidade, o Revendedor deverá 

notificar a Arcopy no prazo máximo de 8 dias, com fotos ou outras evidências 

que julgue necessárias.       

  

3.2.2. Caso a reclamação recebida pela Arcopy seja posterior a 8 dias da data de 

entrega, esta será considerada inválida e não abrangida pelo processo de 

reclamação/garantia RMA.       

  

3.2.3. A comunicação deverá sempre ser feita por email.    

  

Todas as comunicações devem ser endereçadas para:  

Contacto: Jorge Pereira 

Email: suporte@arcopy.pt 

Tef: 229 969 641 

 


