
A Garantia Vitalícia Xerox para total satisfação do 
cliente.
Utilizar Cartuchos Xerox em impressoras de outras marcas é 
garantia de uma impressão sem problemas. No entanto, se por 
acaso algo correr mal, a Xerox irá atuar de imediato para repor a 
normalidade.

1. Serviços hotline para clientes
Em cada país da União Europeia, os clientes possuem um número 
de contacto Xerox que podem usar para colocar as questões 
técnicas, questões sobre garantia e eventualmente fazer alguma 
queixa, falando com uma pessoa da Xerox.*

2. Substituição grátis dos cartuchos com defeito
A Xerox garante que cada cartucho de toner laser é isento de 
defeitos durante a sua duração. No caso pouco provável de um 
cartucho Xerox ter um defeito no material e/ou de fabrico, este 
será substituído sem custos. **

3. Reembolso total em caso de danos na impressora
A Xerox garante que um cartucho de toner laser, em condições 
normais de utilização, não irá danificar, causar desgaste anormal 
nem deteriorar qualquer impressora a que o cartucho se destine. 

No caso pouco provável de um cartucho Xerox ser 
comprovadamente responsável por danos na impressora, a Xerox 
irá oferecer um reembolso pelo custo do serviço diretamente 
relacionado com esses danos. *** 

* Consulte a lista de números de telefone Xerox locais, incluída neste documento

** Assumindo que foi seguida uma utilização e armazenamento normais, será fornecido um novo 
cartucho sem custos adicionais.

*** Qualquer alegação de que a utilização de um tambor ou cartucho de toner laser Xerox resultou em 
danos na impressora, deverá ser verificada com evidências satisfatórias de que o cartucho ou tambor 
foi diretamente responsável por esse dano ou falha. Qualquer alegação deste tipo deve incluir uma 
declaração por escrito em papel timbrado da empresa que presta assistência à máquina e ser assinada 
por um representante autorizado da empresa que presta assistência. Após a Xerox ter realizado uma 
verificação satisfatória, será providenciado o reembolso do custo do serviço diretamente relacionado 
com esse problema.
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Cartuchos Xerox para impressoras de outras marcas 
A Xerox promete uma impressão sem problemas

FR: 0825 09 36 47

SE: 08 585 36 85 8

DE: 06950 070 890

AT: 017 956 7930

CH: 0448 009 535

NL: 0900-0400891

IE: 01 517 1513

BE: 070-70 79 82 

Números da hotline
GB: 0370 240 0135

ES: 912 70 25 54

PT: 707 201 252

FI: 0 972 519 592

NO: 23 16 28 15

DK: 70 222 349

IT: 02 999 53454

LU: 34 2080 8598


