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 TERMOS E CONDIÇÕES DA TOTAL ELETRÔNICA 

 

 1 TRANSPORTE: 

  

A forma de transporte dos equipamentos sempre será de responsabilidade do cliente, a TOTAL ELETRÔNICA (WZW Eletrônica e 

Comércio de Artigos de Informática Ltda – ME) não fornece os serviços de transporte de equipamentos e portanto não se 

responsabiliza por perdas, roubos, furtos, ou avarias em seu  transporte, ficando tal responsabilidade a encargo do cliente que 

deverá optar pela forma que lhe for mais conveniente; 

 

 

1.1 CUSTO DO TRANSPORTE:  

 

O valor do transporte sempre será de responsabilidade do Cliente, exceto, em retorno de Garantia, que após a confirmação em 

laboratório da responsabilidade da Total Eletrônica sobre a Garantia, arcaremos com o custo de envio do trajeto Total Eletrônica 

para o Cliente, sendo que o custo de envio dos equipamentos em Garantia sempre caberá ao cliente e em todos os casos a 

responsabilidade dos equipamentos no envio será do cliente 

 

1.2 CORREIOS: 

 

A TOTAL ELETRÔNICA (WZW Eletrônica e Comércio de Artigos de Informática Ltda – ME) não fornece qualquer serviço de 

transporte ou envio de equipamentos,  o método mais comum de transporte dos equipamentos adotado pelos clientes é feito pela 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, na plataforma de faturamento, é possível escolher entre (PAC e SEDEX) com ou 

sem Valor Declarado, sendo que segundo a política dos correios o Valor Declarado máximo na modalidade (PAC)  é de R$3.000,00, 

e na modalidade (SEDEX) é de R$10.000,00, os pesos e as medidas máximas para cada modalidade são disponibilizadas pela própria 

ECT, a TOTAL ELETRÔNICA não utiliza a modalidade SEDEX À COBRAR nem para envio nem recebimento dos equipamentos.  

 

1.3 TRANSPORTADORA: 

 

A TOTAL ELETRÔNICA (WZW Eletrônica e Comércio de Artigos de Informática Ltda – ME) não fornece qualquer serviço de 

transporte ou envio de equipamentos , para envio via transportadora é necessário a Nota Fiscal de REMESSA PARA CONSERTO, 

CFOP 5.915 (DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO) e CFOP 6.915 (TRANSPORTE INTERESTADUAL), O cliente deverá notificar a Total 

Eletrônica com 24 horas de antecedência quanto a coleta, informando os dados da transportadora responsável pela coleta dos 

equipamentos. 

 

1.4 ENTREGA E COLETA PRESENCIAL OU MOTOBOY: 

 

Para Entregas e Coletas na Matriz da Total Eletrônica é necessário o prévio aviso via telefone ou email, sendo que o horário de 

atendimento para esta modalidade é das 8:30 ao 12:30 e 13:30 as 16:00 de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, não 

aceitaremos o envio ou recolhimento do material caso a entrega/coleta não seja notificada ou efetuada fora do horário 

especificado, o material somente será liberado com prévia autorização do responsável pela empresa coletora. 
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2 DOS SERVIÇOS: 

  

A a TOTAL ELETRÔNICA (WZW Eletrônica e Comércio de Artigos de Informática Ltda – ME) é uma prestadora de serviços de reparos 

em equipamentos fora de Garantia de fábrica, nossa especialidade são equipamentos de transmissão de internet via rádio 

frequência, as marcas mais comuns são UBIQUITI, MIKROTIK e INTELBRAS. 

 

2.1 DOS VALORES DOS SERVIÇOS 

 

Para as Marcas UBIQUITI, MIKROTIK e INTELBRAS, os valores são disponibilizados anteriormente ao reparo, e devem ser 

consultados via o nosso telefone ou email, é da responsabilidade do cliente informar o modelo correto do equipamento para evitar 

divergências quanto aos valores, para equipamentos não pertencentes as Marcas acima é necessário o envio do equipamento para 

efetuar o orçamento.  

 

2.2 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Para as Marcas UBIQUITI, MIKROTIK e INTELBRAS, o reparo se dará imediato a entrada do material em nossa empresa conforme a 

ordem de recebimento, uma vez que o cliente já sabe a faixa de valores de cada equipamento (item 2.1) a execução do reparo será 

feita e após a execução dos serviços será entregue um descritivo juntamente com o faturamento dos serviços descriminando o 

defeito, a solução e o valor conforme a complexidade do reparo de cada equipamento, sempre atendendo a faixa de preços de 

nosso pré orçamento, equipamentos sem possibilidade de reparo ou sem necessidade de reparo não serão cobrados. 

 

O processo de reparar e depois faturar gera uma melhora na acertividade do defeito, uma vez que, por se tratar de um circuito 

eletrônico a inspeção visual junto com a triagem não é precisa, para as marcas descritas acima já sabemos quais componentes e 

hora técnica podem ser utilizados nos reparos, por isso os valores são informados de ante mão, fica de responsabilidade do cliente 

consultar os valores antes do envio da mercadoria, e em hipótese alguma o reparo será desfeito por divergência dos valores já que 

o cliente saberá qual o valor minimo e máximo que o reparo pode chegar, portanto, o envio dos equipamentos para reparos já 

subentendem prévia aprovação dos valores dentro da margem pré  estabelecida. 

 

Equipamentos não pertencentes as marcas UBIQUITI, MIKROTIK e INTELBRAS, devem ser enviados para verificarmos quais 

componentes estão queimados, uma vez que nestes casos o valores dos componentes e mão de obra são desconhecidos e por isso 

se dá necessário a construção de custo de reparo de cada item, este processo é mais demorado que as linhas comuns e o reparo 

tende a demorar mais, não atendendendo o prazo de reparo das linhas Comuns. 

 

 

2.3 DO PRAZO DE REPARO 

 

O prazo de reparo não é pré fixado e costuma variar de acordo com a sazonalidade, é necessário entrar em contato por email ou 

telefone antes do envio do material para saber uma estimativa do prazo, por se tratar de uma estimativa não nos 

responsabilizamos por atrasos em relação a estimativa de prazo. 

 

2.4 DOS TESTES DE QUALIDADE 

  

 Todos os equipamentos passam por um rigoroso teste de qualidade após a execução dos serviços, todos os testes de qualidade 

estão disponíveis na plataforma do cliente, todos os testes são realizados conforme o padrão de fábrica do equipamento. 
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2.5 DO  ORÇAMENTO/FATURAMENTO 

 

Conforme itens 2.1 e 2.2 equipamentos das marcas UBIQUITI, MIKROTIK e INTELBRAS possuem valores já configurados em nossas 

plataformas de atendimento ao cliente. 

 

Em conformidade ao artigo 46 e obedecendo ao disposto no artigo 42 caput, do Código de Defesa do Consumidor: 
Os equipamentos não retirados no prazo de 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e o respectivo comunicado de término 
do conserto, terão seus orçamentos acrescidos de 10% sobre o valor total, referentes a Guarda e Armazenamento dos mesmos 
até o prazo de 90 (noventa) dias, quando serão desmontados ou vendidos para cobrir os custos de Conserto, Componentes, 
Conservação, Etc. 
 

 

3. DA GARANTIA 

 

A Garantia dos serviços é de 90 dias após a notificação da efetiva execução dos reparos conforme previsão do Código de Defesa do 

Consumidor.  

 

3.1 EXTINÇÃO DA GARANTIA 

 

A garantia será extinta independentemente do decurso do prazo legal de 90 dias nos seguintes casos: 

 

 ROMPIMENTO DO LACRE DE VALIDADE/SEGURANÇA DA TOTAL ELETRÔNICA; 

 CONSTATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA DE DEFEITO RESULTANTE DO MAL USO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DO 

CLIENTE; 

 CONSTATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA DE NOVO DEFEITO DIVERGENTE AO REPARO REALIZADO; 

 CASO O EQUIPAMENTO EM GARANTIA RECEBIDO PELA TOTAL ELETRÔNICA SEJA DIAGNOSTICADO COMO SEM 

CONDIÇÕES DE REPARO EM VIRTUDE DO MESMO DEFEITO REPARADO, A TOTAL ELETRÔNICA RESSARCIRÁ AO CLIENTE O 

VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS. 

 

4. DA INADIMPLÊNCIA 

 

Caso exista o faturamento do orçamento através de boleto bancário, o cliente que inadimplir sua obrigação terá 5 dias para efetuar 

o pagamento acrescidos de multa de 10% e juros conforme previsão no titulo sob pena de protesto perante o cartório competente 

bem como demais orgãos de proteção ao crédito. 

 


