
Local, Data e Assinatura do colaborador da
EUROPART ou de um representante autorizado

Local, Data e Assinatura do cliente (incluir nome legível)

Processo da Garantia

Motivo da Reclamação /descrição detalhada do defeito:  Caso seja necessário mais espaço, anexe, por favor, outra folha de papel

Dados do veículo

Fabricante do veículo Tipo de veículo

Nº do Chassis Data do primeiro registo

Cilindrada (cc) Motorização KW/CV

Total de Km Total de Km com a Peça danificada

Dados da peça

*  Os comprovativos em forma de fatura, que atestam a montagem e desmontagem técnica do objeto reclamado, bem como faturas e recibos de eventuais custos subsequentes (p. ex., custos com reboque, perda de lucros, etc.) 
devem ser obrigatoriamente anexados a este pedido de reclamação. Não podem ser tomados em consideração custos enviados posteriormente ou previsões de custos.

Receção pelo cliente Despesas da reparação (com documentos comprovativos)

Artigo EUROPART Nº Quantidade

Data de entrega Data de Montagem Data de Desmontagem

Designação/Peça original

Dados do cliente

Código Postal/LocalidadeRua

TelefonePessoa de contacto

Nº de Cliente Empresa

Filial Reclamação da Garantia NºColaborador

Declaração de consentimento do cliente

A reparação de um artigo pode ser possível ainda que a garantia tenha sido rejeitada. Nestes casos, as despesas da reparação serão suportadas pelo cliente acima mencionado. Em caso de rejeição da garantia, o cliente conce-
de uma autorização da reparação no montante até                               Euros. O cliente não pode legalmente exigir a reparação da peça, no caso de a reclamação ter sido rejeitada. Para verificar esta reclamação, poderá
eventualmente ter de se proceder à desmontagem e/ou a testes que envolvam o desmantelamento da peça. Neste caso, não é possível voltar a colocar a peça na sua condição original. Dou por este meio o meu consentimento 
para a desmontagem da peça.

Hiermit bin ich      sim      não   (Nota: o tratamento da reclamação da garantia pode não ser possível)

Pedido de devolução da peça reclamada e rejeitada

  sim (poderão existir custos da devolução da peça, que serão suportados pelo cliente acima mencionado)
  não 

Entrega da peça

  Diretamente pelo cliente   Matrícula do automóvel:   Recolha feita por um agente da EUROPART   Volta Nº
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