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PROCESSAMENTO DE REPARAÇÕES - EQUIPAMENTOS PROFESSIONAIS 

A Satcab privilegia a comercialização de equipamentos de elevada qualidade e longa vida útil. 

No entanto, se ainda assim o seu equipamento sofrer uma avaria poderá contar com a nossa 

assistência. No sentido de assegurar um processamento rápido e sem contratempos do seu 

pedido de assistência, queiram por favor observar as seguintes recomendações: 

 

1. Antes de contactar a Satcab 
 

 
Verifique modelo e número de série do equipamento. Evite indicações 
como “receptor satélite Tandberg” ou “amplificador tronca Scientific”. 
Poderá encontrar a informação necessária por exemplo na etiqueta de 
identificação afixada no equipamento ou no menu web browser.  
Lembre-se por favor: Sem dados exatos não podemos iniciar o processo!  

 
 
Se possível, procure a factura associada à venda do 
equipamento. Isto é importante para verificar a garantia e, 
havendo garantia, para saber quem é o fornecedor a quem se 
deve dirigir!  
Nota: O prazo de garantia para equipamentos destinados a fins comerciais e 
profissionais é por defeito de um (1) ano. O prazo começa a contar a partir da 
data de compra do equipamento, correspondendo à data da fatura associada. 
 
Se possível, faça um último ensaio à unidade avariada para poder descrever da melhor maneira 
a avaria. Quanto mais preciso for a descrição da avaria, mais fácil será desencadear o processo 
de reparação! 
 
2. Entre em contacto com a Satcab 
 

Tendo todos os dados recolhidos (ver acima), comunique a avaria à Satcab 
através do correio eletrónico support@satcab.pt ou através do formulário 
existente para o efeito na página internet da SATCAB em www.satcab.pt. 
Se tiver um contrato de assistência técnica ativo poderá usar igualmente o 
seu acesso ao site de suporte Satcab. Na sua comunicação deve indicar 
marca, modelo e número de série da unidade, para além de uma breve 
descrição da avaria. 

 
 
3. Aguarde a resposta dos serviços de assistência técnica da Satcab. 
 
Em função de marca, modelo, idade e tipo de avaria, a Satcab irá enviar 
uma resposta ao pedido: 
  
O seu equipamento pode ser reparado: Então irá receber um RMA que 
servirá de código que acompanha o processo inteiro. 
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O seu equipamento já não tem reparação por antiguidade (“EOS”) ou a está fora de cobertura 
de serviço Satcab? Neste caso o seu pedido será encaminhado ao Departamento Comercial da 
Satcab para que lhe poderá ajudar a encontrar outras soluções. 
 
4. Envie o equipamento  
 

Prepare o seu equipamento para o envio: 
Utilize de preferência a embalagem original do equipamento. Coloque 
proteções na embalagem para evitar deslizamento dentro da caixa e 
danificação do seu equipamento. Junte apenas os itens que forem 
necessários, indicados na resposta dos nossos serviços de assistência 
técnica.  
Faça constar os acessórios juntamente enviados (cabos, acessórios de 
montagem etc.) na sua guia de transporte! 

 
Importante: Nunca envie o equipamento sem ter efetuado antes os passos nr. 1- 3 acima! 

 
5. Aguarde pelo orçamento Satcab 
 
Após a avaliação e respetivos ensaios preliminares, a Satcab 
irá informar sobre a viabilidade da reparação e enviar o 
respetivo orçamento de reparação no caso de o 
equipamento não estar coberto pela garantia do fabricante 
ou uma extensão da garantia. 
 
Se o equipamento for reparável e ainda coberto pela 
garantia/contrato de suporte, será iniciado logo o processo 
de reparação e irá receber a sua unidade reparada ou, 
eventualmente (segundo exclusivo critério do respetivo 
fabricante) uma unidade de substituição.  
 
Se o equipamento não for reparável ou não aceitar a reparação, deverá tratar da recolha do 
equipamento por custo e responsabilidade própria e liquidar os custos eventualmente aplicáveis 
à Satcab. 
 

 
Nota: A Satcab poderá aplicar uma taxa mínima de reparação em caso de não aceitação do 
orçamento de reparação para cobrir os encargos com a análise e o ensaio do equipamento e outros 
custos associados. O valor da taxa mínima varia em função do valor do equipamento e dos custos 
efetivamente suportados pela Satcab. 

 

PRECISA DE MAIS INFORMAÇÃO? 

Contacte por favor o seu gestor comercial ou envie pedido de esclarecimento 

para geral@satcab.pt ou support@satcab.pt  
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