Descrição do serviço
Serviço básico de hardware
Seu sistema. Para fins deste Contrato, um Sistema é identificado como um sistema Dell composto dos
seguintes componentes: monitor; unidade central de processamento (CPU); dispositivo de entrada
(como teclado); um dispositivo de armazenamento de dados (como unidade de disco); e quaisquer outros
componentes que estejam descritos especificamente em sua fatura ou sejam componentes padrão
(no momento da compra) do modelo do Sistema Dell que Você adquiriu. A Dell e/ou o Provedor de
Serviços Autorizado da Dell1 (Dell) tem o prazer de fornecer o Serviço Básico de Hardware do Consumidor
(o(s) “Serviço(s)”) para determinados sistemas de servidores, armazenamento, desktops e notebooks,
produtos de mobilidade, projetores, monitores e impressoras (“Produto(s) suportado(s))” como definido
abaixo), conforme esta Descrição de Serviço (“Descrição de Serviço”), como descrito em sua fatura. Além
dos recursos abaixo, este serviço oferece opções de suporte técnico, peças de reposição e serviços
manuais relacionados para o reparo e/ou substituição de defeitos na manufatura que venham a ocorrer
dentro do período de garantia do hardware aplicável ao(s) Produto(s) Suportado(s) do cliente (“Reparo(s)
Qualificado(s)”). Nada definido nesta Descrição de Serviço afeta qualquer direito estatutário aplicável dos
consumidores.
Como usar seu serviço

1. Resolução de auto-ajuda. para obter assistência de auto-ajuda como, por exemplo, atualizações do
driver, considere usar as várias ferramentas de diagnóstico e auto-ajuda em www.support.dell.com,
escolha seu país na seção inferior direita neste site.

2. Contate a Dell para obter assistência. Para assistência técnica, por favor, entre em contato com
a Dell através do site: www.support.dell.com (email) ou entre em contato com o número de
suporte técnico por telefone de seu país listado em www.dell.com/contactdell. A assistência
remota por telefone está disponível nos dias de trabalho locais listados e exclui os feriados
nacionais públicos locais.

3. Prepare-se para fazer a ligação. Você vai ajudar o técnico de manutenção de hardware Dell

("Técnico Dell") melhor atendê-lo, se você possuir as seguintes informações e materiais à mão
quando ligar: números de série de seu sistema; número da etiqueta de serviço; a versão atual do
sistema operacional que você está usando; e os nomes de marcas e modelos de quaisquer
dispositivos periféricos (como um modem) que você está usando.

4. Explique o problema ao técnico da Dell. Agora você está pronto para descrever o problema que
está ocorrendo com seu Sistema. Informe ao técnico da Dell qual a mensagem de erro que está
recebendo e quando isso ocorre; o que você estava fazendo quando ocorreu o erro e quais
medidas já tomou para resolver o problema.

1

Serviços básicos de hardware do consumidor da Dell América Latina

24 de novembro de 2014

5. Coopere com o técnico da Dell para resolver o problema. A experiência mostra que a maioria dos
problemas e erros no Sistema podem ser corrigidos por telefone como resultado da cooperação
entre o Cliente e o Técnico da Dell. Escute atentamente o Técnico da Dell e siga suas sugestões.

6. Diagnóstico remoto. O termo “Diagnóstico Remoto” significa a determinação pelas ferramentas de

diagnóstico online ou pelo Técnico da Dell da causa do problema e isso pode implicar que você
precise acessar o interior do sistema e sessões múltiplas ou estendidas. A conformidade para
completar os diagnósticos remotos é requerida para determinar as etapas seguintes para a resolução.

7. Serviço de entrega via correio: o cliente fornece a caixa e a Dell paga o frete. Se sua garantia incluir

o frete pré-pago pela Dell, que cobre os fretes de importação e devolução, emitiremos um número
de Autorização de Devolução do Material (Return Material Authorization, RMA) que você deverá
incluir na devolução. Você deve nos devolver os produtos nas embalagens originais, ou equivalentes,
e devolveremos os produtos reparados ou de substituição a você. O Técnico da Dell avisará para
levar o pacote até a agência do correio para que seja enviado para as instalações centralizadas
de reparo.

8. Serviço de entrega (CIS)
a. Serviço de entrega (Serviço da Dell) O Serviço de entrega é um serviço de
“distribuição” iniciado ao contactar o Suporte Técnico de Hardware da Dell, como
descrito acima. Durante o processo de solução de problemas através do telefone,
o Técnico da Dell diagnosticará se o problema está relacionado a uma falha do
hardware. Em caso positivo, o Cliente será solicitado a entregar o Produto
Suportado no centro de reparos ou no local de envio determinado pela Dell.
O horário de serviço padrão corresponde ao horário comercial local, disponível
cinco (5) dias por semana, excluindo os feriados nacionais locais. Na maioria dos
países você, o consumidor, é responsável por fornecer o material do envio, a caixa
original, ou caixa equivalente adequada, e materiais de embalagem para transportar,
em segurança, a unidade com defeito para o Centro de Entrega. Alguns países têm
um requisito que a Dell deve fornecer a embalagem. Nesse caso, o Técnico da Dell
lhe fornecerá as informações apropriadas. Depois do Produto Suportado ter sido
reparado, a Dell e/ou um Provedor de serviços autorizado da Dell contatará
o Cliente para dar as informações requeridas para o Cliente receber o produto.
Os contratos de nível de serviço de reparo podem variar conforme o país e a cidade.
O tempo do ciclo de reparos médio é de dez (10) dias úteis. O link identifica as
informações de contato por país em www.dell.com/contactdell.
b. Serviço de entrega efetuado por parceiro. O Serviço de Entrega é um serviço de
“distribuição” iniciado levando o Produto Suportado para um centro de reparos ou
localização de envio designado pela Dell. As horas de serviço padrão correspondem
às horas comerciais locais, disponíveis cinco (5) dias por semana, dias úteis locais,
excluindo feriados nacionais locais. Depois do Produto Suportado ter sido reparado,
o Provedor de Serviços autorizado da Dell contatará o Cliente para dar as
informações requeridas para o Cliente receber o produto. Os contratos de nível de
serviço de reparo podem variar conforme o país e a cidade. O tempo do ciclo de
reparos médio é de dez (10) dias úteis. O link identifica as informações por país
www.dell.com/contactdell.
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9. Serviço de coleta e retorno para o cliente. Se o Serviço de coleta e retorno estiver disponível em

sua localização geográfica, ele é iniciado contatando o Técnico da Dell como descrito acima. Se
um Incidente Qualificado no Produto Suportado for diagnosticado e não puder ser solucionado
por telefone com o Técnico da Dell, um representante da Dell recolherá seu Produto Suportado
e o levará a um centro de reparo determinado pela Dell. Esse método de serviço inclui a mão-deobra e o reparo ou a substituição das peças na unidade principal do sistema, incluindo o monitor,
o teclado e o mouse, caso não tenham sido adquiridos separadamente. O tempo de ciclo típico
é dez (10) dias úteis, incluindo o envio para e o retorno do centro de reparos.

10. Serviço de hardware nas instalações do cliente. Este Serviço fornece um Técnico de Serviço

Autorizado da Dell (“Técnico de Serviço”) e/ou peças em suas instalações para reparos e/ou peças
de substituição na unidade do sistema central (incluindo monitor, teclado e mouse, caso não
tenham sido adquiridos separadamente) para problemas cobertos pela garantia limitada de Produtos
Suportados seguindo os diagnósticos remotos por telefone e/ou online, e se o problema não for
resolvido remotamente. Este Serviço é fornecido pelo Provedor de Serviços Autorizado da Dell
conforme os termos deste Contrato, onde o serviço nas instalações (“Serviço de Hardware nas
Instalações do Consumidor”) estiver disponível. Se o Produto Suportado for movido do país onde
o Sistema foi adquirido, serão efetuados os melhores esforços para corresponder a seu nível de
direito local. Informe o Técnico da Dell do endereço completo do local onde está instalado seu
Sistema. Se você seguir esses procedimentos, um Técnico de Serviço e/ou peças serão, na maioria
dos casos, enviados para chegarem em suas instalações para Serviço de Hardware nas Instalação do
Consumidor no dia útil seguinte entre às 9:00 e às 18:00, hora local, nos dias úteis locais; excluindo
os feriados observados regularmente, seguindo a conclusão dos diagnósticos remotos. Se
o Técnico de Serviço for enviado para Serviço de Hardware nas Instalações do Consumidor após às
17:00, hora local, o Técnico de serviço pode precisar se um dia útil adicional para chegar em suas
instalações.
a. Um adulto deverá estar presente nas residências. Para o serviço fornecido em uma
residência, um adulto deverá estar presente durante todo o tempo da visita do Técnico
de Serviço.
b. Auxílio que você deverá oferecer. O Técnico de Serviço deverá ter acesso completo ao
Sistema e ter espaço para trabalhar, eletricidade e uma linha telefônica local (sem custos
para o Provedor de Serviços Autorizado da Dell). Se esses requisitos estiverem faltando,
o Provedor de Serviços Autorizado da Dell não é obrigado a fornecer o serviço no local
e direcionará você para o melhor método para fornecer-lhe assistência.
c. Se perder a visita de serviço. Se você ou seu representante autorizado não estiverem no
local quando o Técnico de Serviço chegar, lamentamos que ele não possa atender ao seu
Sistema. Caso isso ocorra, você poderá receber uma cobrança adicional por uma chamada
de serviço posterior.

11. Unidades substituíveis pelo cliente. Se o Técnico da Dell determinar por telefone que a unidade

defeituosa é facilmente desconectada e reconectada, como teclado, monitor, discos rígidos em
computadores portáteis ou qualquer outro componente designado como um componente que
possa ser substituído pelo cliente de tempos em tempos, você poderá receber tais componentes
para instalação, sem que um Técnico de serviço vá ao local.
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12. Peças de garantia. Se o Técnico da Dell determinar por telefone que seu Sistema precisa de um

peça de substituição, você autorizará o Técnico de Serviço no local a agir como seu agente de
serviço para fazer a entrega e a devolução das peças da garantia necessárias para realizar os reparos
no local. Você poderá ter que pagar um determinado valor se não permitir que o Provedor de
Serviços Autorizado da Dell retorne as peças que não trabalham/unidades não usadas/peças de
garantia à Dell. Se não devolver as peças que não trabalham/unidade não usada/peças de garantia
à Dell no período de retorno de dez (10) dias, você poderá ter que pagar o custo justo de mercado
da peça.
As peças de substituição podem ser recondicionadas e são substituídas na base da especificação
e não na marca e modelo.

13. Exclusões do serviço. Sem limitação, o escopo dos diagnósticos de falha remotos e o Serviço de
Hardware nas Instalações do Consumidor não incluem suporte para o seguinte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perguntas sobre uso geral e “como fazer” com o software instalado de fábrica da Dell.
Configuração e diagnóstico do sistema operacional instalado de fábrica ou aplicativos instalados
de fábrica da Dell para uso com os aplicativos e hardware instalados pelo cliente.
Configuração, instalação e validação dos sistemas operacionais, software, aplicativos ou
drivers/correções (não fornecidos pelo fabricante do equipamento).
Atualizações comerciais adquiridas de Revendedores autorizados da Dell ou não, por exemplo,
produto Microsoft®.
Configuração de todos os softwares de comunicação, a menos que necessário para solução de
problemas.
Todos os hardwares e periféricos não fornecidos pelo fabricante do equipamento, suas
instalações e compatibilidade com o hardware da marca Dell. O fabricante original do produto
fornece suporte.
Software e periféricos não fornecidos pelo fabricante do equipamento, a menos que
especificado de outra maneira.
Atualizações de BIOS/Firmware para sistemas que não sejam da marca Dell, a menos que para
parte da resolução da falha.
Configurações de software e hardware inválidas.
Backup e restauração dos dados do cliente.
Aplicativos e dados do cliente.
Consumíveis e desgastes em itens como material plástico ou disquetes.
Reparos cosméticos, problemas não críticos que correspondem às tolerâncias especificadas da
legislação e da indústria, por exemplo, ruído, pixels individuais de LCD.
Jogos e pacotes de adicionais desde a data de compra (por exemplo, kits educacionais).
Manutenção preventiva.
Reparo do sistema após infecção por vírus que não seja a instalação do sistema operacional para
as configurações padrão de fábrica da Dell.

14. Condições de pagamento. Se for necessário fazer um pagamento, todas as faturas serão pagáveis
mediante recebimento.

15. Local do sistema. O Serviço de Hardware nas Instalações do Consumidor definido neste Contrato

está disponível para os clientes localizados nos países onde o Produto Suportado foi adquirido em
um Revendedor Autorizado da Dell ou na Dell
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16. Transferência deste contrato. Sujeito às limitações estabelecidas neste Contrato, Você poderá

transferir este Contrato a qualquer pessoa que comprar seu Sistema completo antes da expiração
do período do serviço (como especificado em sua fatura), desde que você seja o comprador original
do Sistema e deste Serviço ou tenha comprado o Sistema e este Serviço ao proprietário original
(ou em um cessionário anterior) e esteja em conformidade com todas as regras de transferência
neste Contrato.

17. Renovação. Antes da expiração do contrato de serviço, você pode estender seu período de serviço
com base nas opções disponíveis em vigor para seu Sistema. As extensões podem ser compradas
através do Número de Telefone de Suporte Técnico no País.

18. Atribuição. A Dell reserva o direito de atribuir seus direitos e obrigações neste Contrato a um

terceiro qualificado. No caso de tal atribuição, você concorda em procurar unicamente o cessionário
terceirizado para execução deste Contrato.

19. LIMITAÇÕES À COBERTURA DO SERVIÇO. ESTE CONTRATO TEM LIMITAÇÕES DE DURAÇÃO

E COBERTURA. Este Contrato abrange somente os compradores originais do Sistema mostrados na
fatura e localizados no país onde o sistema foi adquirido, bem como qualquer pessoa que comprar
o Sistema e este Contrato do comprador original ou de um cessionário posterior, desde que todos
os procedimentos de transferência tenham sido cumpridos. Os detalhes do Serviço podem variar se
for para um país fora da lista identificada neste documento. Se o sistema for relocalizado de ou para
um país não identificado neste documento ou no site acima mencionado, o Serviço pode não estar
disponível, pode ser alterado ou pode ser pago. Este Contrato abrange somente os usuários para os
quais o Sistema foi designado. Exceto conforme indicado abaixo, os Serviços que a Dell e/ou um
Provedor de Serviços Autorizado Dell concorda em fornecer conforme este Contrato são somente
a mão-de-obra que é necessária devido a qualquer defeito que exista ou que ocorra nos materiais
ou manufatura no Sistema ou em qualquer componente do Sistema coberto em sua garantia.
A manutenção preventiva não está incluída. Os serviços e suprimentos operacionais de instalação,
desinstalação ou realocação não estão incluídos. Os reparos necessários devido a problemas de
software ou resultantes de alteração, ajuste ou reparo feito por qualquer um que não a Dell e/ou um
Provedor de Serviços Autorizado da Dell (ou seus representantes) e serviços de reparo necessários
devido a recall do fabricante do Sistema ou componentes do Sistema não estão incluídos. A Dell
não é obrigada a reparar qualquer Sistema ou componente do Sistema nas seguintes instâncias:
a. dano resultante de acidente, mau uso, negligência, falha no seguimento das instruções para
uso correto, cuidados ou limpeza do Sistema ou abuso do componente do Sistema (como,
mas não limitado ao, uso de voltagens de linha incorretas, uso de fusíveis incorretos, uso de
dispositivos ou acessórios incompatíveis, suprimentos impróprios) por alguém que não a Dell
(ou seus representantes),
b. danos causados por fenômenos da natureza como, entre outros, relâmpagos, inundações,
tornados, terremotos e furacões,
c. falha devido a um fator externo (incêndios, inundações, falhas ou variações de energia ou
ar condicionado);
d. reparos devido ao uso excessivo ou desgaste,
e. uso de componentes ou software não fornecidos pela Dell,
f.
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20. Dados do cliente e perda de dados. A Dell recomenda a realização de backup regular dos dados.

Nos casos em que for detectada uma falha de disco rígido, o disco rígido será substituído. Seus
dados armazenados no disco rígido com defeito serão perdidos, se o disco rígido for substituído.
O Técnico de Serviço configurará o sistema operacional para as configurações originais de fábrica
somente se você disponibilizar a mídia original da imagem do software ou de instalação do sistema
operacional. Você deve entrar em contato com o Técnico da Dell para obter assistência na
reinstalação de qualquer software adicional fornecido na imagem original de fábrica.
É sua responsabilidade fazer um backup de todos os dados, softwares e programas existentes
antes que o Fornecedor de Serviço Autorizado da Dell realize qualquer Serviço. A DELL E/OU
O REVENDEDOR AUTORIZADO DA DELL NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA DE OU
RECUPERAÇÃO DOS DADOS, PROGRAMAS OU PERDA DE USO DO SISTEMA. Você entende
e concorda que sob nenhuma circunstância a Dell ou o Fornecedor de Serviço Autorizado da Dell
será responsável por qualquer perda de software, programas ou dados, mesmo se o Técnico de
Serviço tenha tentado prestar assistência para Você com seu backup, recuperação, reinstalação
de dados ou serviços similares. Qualquer um desses tipos de assistência está fora do escopo de
qualquer garantia e deste Serviço. Qualquer assistência é fornecida por decisão da Dell e/ou
Revendedor Autorizado ou Provedor de Serviços da Dell e sem nenhuma garantia de qualquer tipo.
Nem a Dell nem um Revendedor Autorizado ou Provedor de Serviços da Dell dão garantias de
qualquer tipo em relação a produtos de terceiros que o Técnico de Serviço possa usar em sua
assistência.

21. Alteração geográfica do sistema. É sua responsabilidade informar a Dell se o Sistema estiver sendo

relocalizado internacionalmente. Você deve completar o formulário de transferência localizado no
site, http://www.dell.com/globaltagtransfer e selecionar o país na parte inferior direita deste site.
Note que no caso de você, como proprietário cessionário subsequente, mover ou vender o Sistema
para uma localização geográfica em que a cobertura do serviço definido em sua fatura não estiver
disponível, Seu serviço pode ser alterado automaticamente para categorias de serviço que estejam
disponíveis por esse preço ou por um preço menor nesse novo local sem nenhum reembolso
disponível.

22. Termos e condições
Esta Descrição de Serviço é acordada entre você, o Cliente (“você” ou “Cliente”), e a entidade Dell identificada na
sua fatura de compra deste Serviço. Esta prestação de Serviço está sujeita a, e é regida por, um contrato de
serviços principal, assinado separadamente entre o Cliente e a Dell, que autoriza claramente a venda deste Serviço.
Na ausência de tal acordo, dependendo da localização do Cliente, a prestação deste Serviço está sujeita a e regida
por, seja os Termos Comerciais de Vendas da Dell ou o Contrato de Serviços Mestre do Cliente ou, caso você seja
um cliente consumidor, os Termos e Condições de Venda, Serviço e Suporte Técnico padrão da Dell, que estão
disponíveis a pedido ou no site local da Dell específico para cada país (conforme o caso, o "Contrato"). No caso em
que quaisquer termos desta Descrição de Serviço entrarem em conflito com quaisquer termos do Contrato, os
termos deste instrumento prevalecerão, mas somente no caso de um conflito específico e não deverá ser
interpretado ou considerado como substituto de outros termos no Contrato que não sejam especificamente
contraditórios a esta Descrição de Serviço. Consulte a tabela abaixo que mostra o URL aplicável à localização do
Cliente, onde o seu Contrato está disponível. As partes reconhecem que leram e concordaram com o cumprimento
destes termos online. O Cliente concorda, ademais, que ao renovar, modificar, estender ou continuar a usar
o Serviço além do prazo inicial, o Serviço estará sujeito à então atual Descrição de Serviço disponível para revisão
em www.dell.com/servicedescriptions/global, ou na eventualidade de você ser um cliente consumidor, em
www.dell.com/servicecontracts.
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Ao fazer o pedido dos Serviços, receber a prestação dos Serviços, utilizar os Serviços ou o software associado ou
clicar no botão/marcar a caixa “I Agree (Concordo)”, ou similar em relação à sua compra, no site Dell.com ou em
uma interface de Internet ou software Dell, você concorda em cumprir esta Descrição de Serviço e com os
contratos incorporados nela por referência. Se você está firmando esta Descrição de Serviço em nome de uma
empresa ou outra entidade legal, você declara ter autoridade para vinculá-la a estes termos e, nesse caso, "você"
ou o "Cliente" deverá se subordinar à entidade em questão. Além de receberem esta Descrição de Serviço, os
Clientes de certos países também poderão ser solicitados a firmar um Formulário de Pedido.

Termos e condições aplicáveis à compra dos serviços da Dell
Localização do
cliente

Clientes comprando
serviços da Dell diretamente da Dell

Clientes comprando serviços da Dell
por meio de um revendedor autorizado Dell

Estados Unidos

www.dell.com/CTS

www.dell.com/CTS

Canadá

www.dell.ca/terms (em Inglês)
www.dell.ca/conditions (em francês canadense)

www.dell.ca/terms (em Inglês)
www.dell.ca/conditions (em francês canadense)

Países da América
Latina e Caribe

Local www.dell.com site específico do país ou
*
www.dell.com/servicedescriptions/global.
ou no caso de você ser um cliente do
consumidor em www.dell.com/servicecontracts

As Descrições de Serviço e outros documentos
de serviços da Dell, que você possa receber do
vendedor, não constituem um contrato entre você
e a Dell, servindo somente para descrever o conteúdo
do Serviço que você está adquirindo desse vendedor,
suas obrigações como destinatário do Serviço e os
escopos e limitações de cada Serviço. Como
consequência e neste contexto, qualquer referência
a “Cliente” nesta Descrição de Serviço e em outros
documentos de serviços da Dell deve ser entendida
como sendo uma referência a você, enquanto que as
referências à Dell devem ser entendidas como sendo
a Dell uma prestadora de serviço que está
fornecendo o Serviço em nome do seu vendedor.
Você não terá um relacionamento contratual direto
com a Dell em relação ao Serviço descrito neste
documento. Para evitar dúvidas, quaisquer termos
de pagamento ou outros termos contratuais que
sejam por natureza somente relevantes entre um
comprador e um vendedor diretamente não serão
aplicáveis ao seu caso e serão considerados
conforme acordados entre você e seu vendedor.

Ásia-Pacífico
e Japão

Local www.dell.com site específico do país ou
*
www.dell.com/servicedescriptions/global.
ou no caso de você ser um cliente do
consumidor em www.dell.com/servicecontracts

As Descrições de Serviço e outros documentos
de serviços da Dell, que você possa receber do
vendedor, não constituem um contrato entre você
e a Dell, servindo somente para descrever o conteúdo
do Serviço que você está adquirindo desse vendedor,
suas obrigações como destinatário do Serviço e os
escopos e limitações de cada Serviço. Como
consequência e neste contexto, qualquer referência
a “Cliente” nesta Descrição de Serviço e em outros
documentos de serviços da Dell deve ser entendida
como sendo uma referência a você, enquanto que as
referências à Dell devem ser entendidas como sendo
a Dell uma prestadora de serviço que está
fornecendo o Serviço em nome do seu vendedor.
Você não terá um relacionamento contratual direto
com a Dell em relação ao Serviço descrito neste
documento. Para evitar dúvidas, quaisquer termos
de pagamento ou outros termos contratuais que
sejam por natureza somente relevantes entre um
comprador e um vendedor diretamente não serão
aplicáveis ao seu caso e serão considerados
conforme acordados entre você e seu vendedor.
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Europa, Oriente
Médio e África

Local www.dell.com site específico do país ou
*
www.dell.com/servicedescriptions/global.
Além disso, os Clientes localizados na França,
Alemanha e Reino Unido podem selecionar
o URL abaixo:
França: www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Alemanha: www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
Inglaterra: www.dell.co.uk/terms

As Descrições de Serviço e outros documentos
de serviços da Dell, que você possa receber do
vendedor, não constituem um contrato entre você
e a Dell, servindo somente para descrever o conteúdo
do Serviço que você está adquirindo desse vendedor,
suas obrigações como destinatário do Serviço e os
escopos e limitações de cada Serviço. Como
consequência e neste contexto, qualquer referência
a “Cliente” nesta Descrição de Serviço e em outros
documentos de serviços da Dell deve ser entendida
como sendo uma referência a você, enquanto que as
referências à Dell devem ser entendidas como sendo
a Dell uma prestadora de serviço que está
fornecendo o Serviço em nome do seu vendedor.
Você não terá um relacionamento contratual direto
com a Dell em relação ao Serviço descrito neste
documento. Para evitar dúvidas, quaisquer termos
de pagamento ou outros termos contratuais que
sejam por natureza somente relevantes entre um
comprador e um vendedor diretamente não serão
aplicáveis ao seu caso e serão considerados
conforme acordados entre você e seu vendedor.

* Os Clientes poderão acessar seu site local www.dell.com acessando www.dell.com de um computador conectado na Internet em
sua localidade ou escolhendo entre as opções no site “Choose a Region/Country (Escolha uma região/país)” da Dell, disponível em
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.

23. Termos e condições adicionais aplicáveis a serviços relacionados ao suporte e garantia
1.

Produtos suportados
Este Serviço está disponível em produtos suportados que incluam sistemas Dell OptiPlex™, Latitude™, Inspiron™,
Precision™, Vostro™, Alienware™ e XPS™ adquiridos com uma configuração padrão (“Produtos Suportados”).
Como os Produtos Suportados são adicionados regularmente, contate o representante de vendas para obter a
lista mais recente de quais Serviços estão disponíveis em seus produtos Dell e de outras marcas. Cada Produto
Suportado tem uma etiqueta com um número serial (a "Etiqueta de Serviço"). Um contrato de serviço em
separado deve ser adquirido pelo Cliente para cada Produto Suportado. Por exemplo, uma impressora adquirida
com um notebook não é inclusa no contrato de serviço do notebook; a impressora e o notebook deverão ter
contratos de serviço independentes. Consulte a Etiqueta de serviço de seu Produto suportado ao entrar em
contato com a Dell sobre este Serviço.

2. Vigência do serviço
Esta Descrição do serviço inicia na data registrada em seu Formulário do pedido e continua até o final da vigência (“Vigência”)
indicada no mesmo formulário. A quantidade de sistemas, licenças, instalações, implantações, pontos de extremidade e usuários
finais gerenciados para os quais o Cliente adquiriu um ou mais Serviços (definidos abaixo), o valor ou o preço e a Vigência do
serviço aplicável a cada um estão indicados no Formulário de Pedido do cliente, conforme aplicável. Salvo se acordado por escrito
de outra forma entre a Dell e o Cliente, as aquisições dos Serviços incluídos nesta Descrição de Serviço serão exclusivamente para
uso interno do Cliente e não para fins de revenda ou agenciamento de serviços.

3. Informações adicionais importantes
A. Reagendamento. Quaisquer alterações na programação após o agendamento deste Serviço devem ocorrer pelo menos a 8
(oito) dias corridos antes da data agendada. Se o Cliente realizar um novo agendamento do serviço a 7 (sete) dias ou menos da
data agendada, será cobrada uma taxa de novo agendamento, que não deverá exceder 25% (vinte e cinco por cento) do preço
pago pelo Cliente para a realização dos Serviços. O Cliente concorda que qualquer novo agendamento do Serviço deverá ser
confirmado pelo menos 8 (oito) dias antes do início do Serviço.
B. Limites comercialmente razoáveis ao escopo do Serviço. A Dell pode se recusar a prestar o Serviço se, em sua opinião,
a prestação do Serviço criar um risco não aceitável à Dell ou aos prestadores de serviços da Dell ou se algum serviço solicitado
estiver fora do escopo do Serviço. A Dell não se responsabiliza por nenhuma falha ou atraso na execução devido a causas fora
de seu controle, incluindo a incapacidade de o Cliente cumprir com suas obrigações nos termos desta Descrição de Serviço.
O Serviço se estende somente aos usos para os quais o Produto Suportado foi projetado.
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C. Serviços opcionais. Serviços opcionais (inclusive suporte em pontos de necessidade, instalação, consultoria, serviços
gerenciados, suporte profissional ou treinamento) podem estar disponíveis para compra com a Dell e variarão de acordo com
a localidade do Cliente. Os serviços opcionais podem exigir um contrato separado com a Dell. Na ausência de tal contrato,
os serviços opcionais são fornecidos de acordo com esta Descrição de Serviço.
D. Atribuição. A Dell pode atribuir este Serviço e/ou a Descrição de Serviço a prestadores de serviços terceirizados qualificados.
E. Cancelamento. A Dell pode cancelar este Serviço a qualquer momento durante o período de vigência, por qualquer um dos
seguintes motivos:
•

O Cliente deixar de pagar o preço total deste Serviço de acordo com os termos da fatura;

•

O Cliente for abusivo, ameaçador ou se recusar a cooperar com o analista assistente ou com o técnico no local; ou

•

O Cliente deixar de respeitar os termos e condições estabelecidos nesta Descrição de Serviço.

Se a Dell cancelar este Serviço, ela enviará um aviso de cancelamento por escrito ao Cliente para o endereço indicado na fatura.
O aviso incluirá o motivo do cancelamento e a data efetiva do cancelamento, que não será em menos de 10 (dez) dias da data
de envio do aviso de cancelamento pela Dell para o Cliente, a menos que alguma lei local exija outras provisões de cancelamento
que não possam ser alteradas por contrato. Se a Dell cancelar este Serviço de acordo com este parágrafo, o Cliente não terá
direito a reembolso dos valores pagos ou devidos à Dell.
F. Limitações geográficas e deslocamento. O Serviço será prestado na(s) localidade(s) indicada(s) na fatura do Cliente. Este
Serviço não está disponível em todas as localidades. As opções de Serviço, incluindo níveis de serviço, horas de suporte técnico
e tempos de resposta no local, podem variar de acordo com a região geográfica, e determinadas opções podem não estar
disponíveis para compra no local do Cliente, portanto contate seu representante de vendas para obter esses detalhes.
A obrigação da Dell de prestar os Serviços referentes aos Produtos Suportados remanejados está sujeita a diversos fatores
incluindo, sem limitações, disponibilidade do serviço no local em questão, cobrança de valores adicionais e inspeção e nova
certificação dos Produtos Suportados remanejados, de acordo com os honorários de consultoria da Dell vigentes no momento
referentes ao tempo e aos materiais empregados.
G. Transferência do serviço. Sujeito às limitações estabelecidas nesta Descrição de Serviço, o Cliente poderá transferir o Serviço
a terceiros que tiverem adquirido o Produto Suportado dele em sua totalidade antes da expiração da vigência em vigor na época,
desde que o Cliente seja o comprador original do Produto Suportado e deste Serviço ou desde que o Cliente tenha adquirido
o Produto Suportado e este Serviço de seu proprietário original (ou de um cessionário anterior) e tenha observado todos os
procedimentos de transferência disponíveis em www.support.dell.com (em Inglês). Uma taxa de transferência poderá ser
aplicada. Observe que se o Cliente ou o cessionário do Cliente transportar o Produto Suportado para uma localização geográfica
onde este Serviço não esteja disponível (ou não esteja disponível pelo mesmo preço), o Cliente ou o cessionário do Cliente
poderá não ter a cobertura ou poderá ter de pagar encargos adicionais para manter as mesmas categorias de cobertura de
suporte no novo local. Se o Cliente ou o cessionário do Cliente optar por não pagar tais encargos adicionais, o Serviço poderá
ser automaticamente alterado de acordo com as categorias de suporte disponíveis no novo local a esse preço ou a um preço
inferior, sem reembolsos disponíveis.
© 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às
entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. Os termos e as condições de vendas da Dell são aplicáveis
e podem ser encontrados com o uso do quadro na página seguinte. Uma cópia impressa dos termos e condições de venda da Dell
também está disponível mediante solicitação.
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