
GARANTIA DE PROTECÇÃO DE ECRÃ -- POCO F4 GT 

Para além dos direitos do consumidor concedidos pela garantia legal e em conformidade com os 

termos publicados em www.po.co/global/service/warranty/, a seguinte garantia comercial voluntária, 

adicional e gratuita é aplicável a todos os consumidores no território de Espanha (doravante 

referidos como "Consumidor(es)"). Esta garantia comercial é oferecida pela Xiaomi Technology 

Netherlands B.V. com sede social em Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595 BM, Países Baixos. 

1. ÂMBITO DA GARANTIA 

Consumidores que comprem um POCO F4 GT (o "Produto") entre 10 de Maio de 2022 e 10 de Maio 

de 2023, em qualquer canal oficial de vendas (loja online ou física) de Xiaomi ou POCO no 

Território de Portugal (o "Território") e desde que tal Produto seja ativado dentro do Território, terá 

direito a UMA (1) reparação gratuita num Centro de Serviço local Xiaomi ou POCO dentro dos 

primeiros seis (6) meses a partir da data de compra do Produto, desde que o ecrã do Produto esteja 

danificado ou defeituoso devido a um ato não intencional ou não intencional do Consumidor (por 

exemplo, queda não intencional do Produto). 

A reparação do ecrã será gratuita e inclui, se necessário, a substituição do ecrã também gratuita. 

Para beneficiar desta garantia, os consumidores devem contactar o Serviço de Atendimento ao 

Cliente Xiaomi. Os consumidores podem ser convidados a enviar a fatura de compra ou a nota de 

entrega do Produto. 

2. EXCLUSÕES 

Esta garantia comercial não se aplica ou cobre os seguintes casos: 

I. Danos na exposição causados intencionalmente ou por negligência grosseira ou grave; 

II. Danos que afetam apenas a superfície do ecrã, tais como arranhões ou outros aspetos estéticos 

do ecrã; 

III. Danos causados por malware, software não autorizado ou aplicações de terceiros utilizadas pelo 

Consumidor. 

Além disso, a garantia comercial também não se aplica em nenhum dos seguintes casos 

I. Se o Consumidor não fornecer a fatura de compra ou a nota de entrega do Produto; 

II. Se o número de série e/ou número IMEI forem danificados ou tiverem sido removidos ou 

adulterados; 

III. Se o Produto for falso e não for fabricado por Xiaomi; 
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IV. IV. Se o defeito for causado por utilização involuntária ou contrária às instruções, manuais ou 

diretrizes da Xiaomi ou do vendedor; 

V. Se o defeito for devido à reparação/manuseamento não autorizado ou ao uso de peças 

sobressalentes, software ou componentes não autorizados ou não originais do consumidor. 

Esta garantia comercial não se aplica a Produtos que, devido a danos ou alteração do ecrã, devem 

ser substituídos por um novo Produto. Tal substituição estará sujeita aos termos da garantia legal. 

Nada nesta garantia comercial limita os direitos do Consumidor ao abrigo da lei aplicável no 

Território. 

 


