
 

 

 

MELHOR FIABILIDADE EM 3 SIMPLES PASSOS 

 

O Serviço de Fiabilidade Garantida da Dynabook Europe protege o seu 

computador de imprevistos 

 

15 de janeiro de 2020, Lisboa – A Dynabook Europe tem uma herança de mais de mais de 30 

anos na vanguarda da inovação e desde o seu início o objetivo é fornecer portáteis fiáveis que 

garantam a melhor produtividade. Para garantir essa fiabilidade, os computadores da dynabook 

passam todos por testes HALT, que são testes altamente rigorosos que simulam três anos de 

utilização intensiva. Sem essa validação, os computadores não vão para o mercado. Por confiar 

nos seus computadores a dynabook oferece, no caso de o computador avariar no primeiro ano, 

uma reparação gratuita e o reembolso do valor da compra. Mas para que tal possa acontecer, é 

preciso seguir 3 passos: 

 

1º Passo: Comprar com confiança 

 

Quando decidir comprar um computador da dynabook, escolha um que seja elegível 

para este serviço. Pode escolher entre os modelos elegíveis Satellite Pro, Tecra e 

Portégé, tendo alguns deles lançamento de novos modelos este ano. E ainda pode 

escolher entre os Satellite A30, Satellite A40 e Satellite A50.  

 

2º Passo: Registar 

 

Depois de escolher o seu dispositivo dynabook, apenas tem de registá-lo o 

computador na página da marca. No entanto, tem apenas 30 dias após a compra 

para fazer este registo.  

 

3º Passo: Reparação gratuita e reembolso 

 

O último passo realmente só acontece na improbabilidade de uma avaria no portátil 

dentro do primeiro ano de compra. Mas caso aconteça, solicite uma reparação 

gratuita ao abrigo da Garantia de Fiabilidade e peça também um Reembolso (que 

deverá ser pedido até 14 dias após a reparação pelo centro de assistência autorizado)  

através do seguinte formulário.  

http://www.toshiba.pt/laptops/product-filter/?sFamily=portege
http://www.toshiba.pt/laptops/product-filter/?sFamily=satellite-pro-a&sSeries=satellite-pro-a30-c,satellite-pro-a30-d
http://www.toshiba.pt/laptops/product-filter/?sFamily=satellite-pro-a&sSeries=satellite-pro-a50-c,satellite-pro-a50-d,satellite-pro-a50-e
https://www.toshiba.pt/registration/
https://www.toshiba.pt/form/refund-claim/


 

 

 

 

A Dynabook Europe confia nos seus portáteis e quer que os seus clientes também confiem 

para possam trabalhar mais descansados e sem receio de ficaram sem o computador ou os 

dados nele. Caso compre um dispositivo da Dynabook Europe que não seja elegível para a 

Fiabilidade Garantida é importante realizar o registo já que terá direito a outros serviços que 

não terá de outra forma. 

 

-FIM- 

Contactos Media  

Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte: 

Fernando Batista, Do It On 

fernando.batista@doiton.agency / +351 913 874 133 

Bernardo Pedro, Do It On 

bernardo.pedro@doiton.agency / +351 211 929 739 

Luis Polo, Dynabook Portugal  

luis.polo@dynabook.com 

 

Aceda Online  

Visite o nosso website para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas especificações 

e visite também o nosso blog para informação adicional. Pode também, conectar-se com a 

Dynabook através dos nossos canais de social media - LinkedIn e Twitter. 

 

Sobre a Dynabook Inc.  

Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o padrão para 

inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela Sharp Corporation, a 

Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços que apoiam os nossos 

parceiros e clientes a alcançar as suas metas.  

 

Para mais informações, visite: http://pt.dynabook.com 
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