
En
de

sa
 E

ne
rg

ía
, S

.A
. (

Su
cu

rs
al

 e
m

 P
or

tu
ga

l).
 Q

ui
nt

a 
da

 F
on

te
, e

di
fíc

io
 D

. M
an

ue
l I

, p
is

o 
0,

 a
la

 B
 L

is
bo

a,
 O

ei
ra

s,
 2

77
0-

20
3 

Pa
ço

 d
e 

A
rc

os
. C

ap
ita

l S
oc

ia
l: 

14
.9

19
.1

95
,3

4€
. N

IP
C

: 9
80

24
59

74
10

12
.D

17

Nº. de anexo: 
Nº. de contrato: 
CPE:

Os preços poderão ser atualizados no primeiro mês de cada ano de acordo com a média do IPC dos últimos 12 meses.
Consulte todas as condições contratuais nas “CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA”.
Promoção iniciada no dia 01/02/2017 e válida para contratações até 31/12/2017.

 

Condições particulares de contratação

Eletrodomésticos
Serviço de Assistência

Preço 3 primeiros meses

Serviço 

OK Eletrodomésticos 2,45 €

Preço restantes meses

Serviço 
Pagamento

mensal (€/mês)

OK Eletrodomésticos 4,91 €

Pagamento 
mensal (€/mês)

IVA incluído IVA incluído

• Pedido de assistência poderá ser efetuado gratuitamente de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h.
• Deslocação de um técnico a sua casa num período máximo de 48h, no caso de termoacumuladores elétricos, e de 72h para
   os restantes eletrodomésticos.
• Assistência técnica ao domicílio que inclui a deslocação do técnico e 3 horas de mão de obra grátis (peças não incluídas).
• Garantia de 6 meses, em todos os trabalhos realizados.
• Reparação de eletrodomésticos: termoacumulador elétrico, vitrocerâmica, exaustor, máquina de lavar louça, máquina de
   lavar roupa, frigorífico, máquina de secar, forno e micro-ondas. 
• Cobertura de todas as marcas com representação oficial em Portugal, sempre que as peças dos seus produtos estiverem definidas.
• Serviço para uso exclusivamente doméstico.
• Eletrodomésticos em período de garantia não estão incluídos.
• Excluem-se pinturas, esmaltes, cromados, componentes estéticos ou outro tipo de peças que não afetem o funcionamento
   interno do aparelho.
• Exclui-se corrosão ou oxidação que sejam causadas pelo normal uso ou desgaste do aparelho, ou acelerados por circunstâncias
   ambientais ou climáticas não propícias.
• Excluem-se reclamações por perdas de utilidade do aparelho quando não seja possível a sua reparação por uma causa justificada.
• Período de carência de 15 dias, no caso de termoacumulador elétrico, e de 30 dias nos restantes eletrodomésticos, para pedidos
   de reparação a partir da data de contratação.

Na Endesa queremos que desfrute do conforto do seu lar. Para isso, criámos o novo serviço OK Eletrodomésticos 
que vai ajudar a manter o seu dia a dia sempre OK. 

Data Assinatura Cliente Endesa Energía S.A. 
(Sucursal em Portugal)

Marta Aner 
Diretora de Mercado Residencial e Negócios Portugal

50% desconto
durante os primeiros 3 meses
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Condições específicas dos serviços de assistência
O clausulado abaixo contém as Condições 
Específicas aplicáveis à prestação dos serviços 
de assistência da Endesa Energia S.A. Sucursal 
Portugal (“Endesa”). Os aspetos que não se 
encontrem regulados nas presentes Condições 
Específicas ou nas Condições Particulares ficam 
sujeitos ao estabelecido nas Condições Gerais 
aplicáveis ao fornecimento de eletricidade e/ou 
gás natural. O Cliente poderá aceder a 
informação adicional sobre os serviços de 
assistência na página de internet da Endesa: 
www.endesa.pt.
1. Objeto
1.1. Os serviços de assistência (os “Serviços”) 
têm por objeto a reparação de eletrodomésticos 
e inclui o plano, melhor especificado na cláusula 
seguinte das presentes Condições Específicas: 
a) OK Eletrodomésticos.
1.2. A adesão pelo Cliente a um Plano de 
Assistência e a identificação do mesmo constará 
das Condições Particulares.
1.3. A Endesa poderá, no seu exclusivo critério, 
subcontratar, total ou parcialmente, a prestação 
dos Serviços a terceiros devidamente habilitados 
com as qualificações legalmente exigíveis, 
nomeadamente a de Entidade Instaladora, nos 
termos e para os efeitos do disposto na 
legislação que se encontre em vigor em cada 
momento (o “Prestador”). O Cliente será 
informado sobre a identidade do Prestador 
previamente ao início da prestação dos Serviços.
1.4. Com a assinatura do presente contrato e 
para os efeitos da prestação dos Serviços, a 
Endesa e o Prestador ficam expressamente 
autorizados a aceder ao local em que se deverão 
realizar os Serviços em data e hora a serem 
agendadas por acordo com o Cliente.
1.5. As intervenções a realizar pela Endesa e/ou 
pelo Prestador no âmbito da prestação dos 
Serviços poderão inviabilizar as garantias legais ou 
voluntárias da instalação do Cliente e/ou de 
qualquer dos elementos que a compõem, não 
sendo a Endesa e/ou o Prestador responsáveis por 
quaisquer danos que possam advir deste facto.
2. Plano de assistência
2.1. OK Eletrodomésticos
O plano de assistência Avarias OK Eletrodomésticos 
tem por objeto o Serviço de Reparação de 
Eletrodomésticos (conforme definido na Cláusula 3.1 
das presentes Condições Específicas).
3. Descrição dos serviços
3.1. Serviço de reparação de eletrodomésticos
O serviço de reparação de eletrodomésticos 
consiste na reparação dos seguintes 
eletrodomésticos instalados na instalação do 
Cliente identificada nas Condições Particulares (os 
“Eletrodomésticos”): termoacumulador elétrico, 
vitrocerâmica, exaustor, máquina de lavar louça, 
máquina de lavar roupa, frigorífico, máquina de 
secar, forno e micro-ondas 
(o “Serviço de Reparação de Eletrodomésticos”).
3.2. Disposições comuns aos Serviços de 
Reparação
3.2.1. A primeira reparação poderá ser solicitada 
pelo Cliente depois de decorridos 15 (quinze) 
dias desde a data da celebração do contrato, 
para o caso de termoacumuladores elétricos, e 
de 30 dias (trinta) para os restantes 
equipamentos elétricos.
3.2.2. O Cliente poderá efetuar pedidos de 
assistência técnica na reparação de avarias (os 
“Pedidos de Assistência”), por telefone, de 
segunda-feira a sábado, entre as 9.00 horas e as 
21.00 horas.

3.2.3. O Prestador contactará o Cliente no prazo de 
3 (três) horas a contar da receção do Pedido de 
Assistência, no horário referido na Cláusula 3.2.2. 
acima, e realizará a visita para proceder à reparação 
da avaria no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
entre as 8.00 horas e as 20.00 horas, sem prejuízo 
do Cliente poder optar pelo agendamento da visita 
para uma data posterior.
3.2.4. O Serviço de Reparação tem a duração 
máxima de 3 (três) horas, incluindo a deslocação 
do(s) técnico(s) e a mão-de-obra. Caso a reparação 
requeira a instalação de peças e/ou um período de 
mão-de-obra superior a 3 (três) horas, será prévia e 
gratuitamente apresentado um orçamento para a 
reparação tendo em consideração o custo das 
peças e da mão-de-obra adicional, válido por um 
período de 30 (trinta) dias (o “Orçamento”). Caso 
o Orçamento seja aceite pelo Cliente, o respetivo 
valor deverá ser pago diretamente pelo Cliente ao 
Prestador aquando da conclusão da reparação. A 
prestação deste Serviço fica condicionada à 
disponibilidade das peças em Portugal. Caso sejam 
necessárias peças que o Prestador não disponha 
no momento, o Prestador e o Cliente agendarão 
outra data para finalizar a reparação uma vez 
obtidas as peças.
3.2.5. Ficam expressamente excluídas do âmbito 
dos Serviços de Reparação quaisquer tarefas ou 
reparações que tenham como propósito a 
remodelação ou renovação da Instalação (por 
exemplo, a deslocação de um aparelho ou 
equipamento que não se encontre em local 
adequado ou motivada por desejo estético do 
Cliente).
3.2.6. Estão excluídos do âmbito dos Serviços de 
Reparação aqueles que não se encontrem 
expressamente identificados como estando 
abrangidos, incluindo: a) entrada em 
funcionamento dos Eletrodomésticos, que 
deverá ter tido lugar previamente à realização da 
primeira deslocação; b) revisão de elementos 
ocultos da Instalação, entendendo-se como tais 
os elementos próprios da Instalação que se 
encontrem inacessíveis; c) custo das peças; d) 
custo da mão-de-obra após a conclusão da 
terceira hora; e) revisão e reparação de 
elementos da cozinha, incluindo o forno; f) 
reparação de avarias repetitivas que não possam 
ser solucionadas sem a substituição do 
equipamento correspondente; g) substituição de 
termoacumulador elétrico; h) reparação de 
defeitos existentes nos Eletrodomésticos antes 
da entrada em vigor do presente contrato; i) 
reparação de defeitos com origem em qualquer 
alteração substancial efetuada nos 
Eletrodomésticos pelo Cliente ou numa incorreta 
utilização ou manutenção dos mesmos pelo 
Cliente ou por terceiro; j) reparação de avarias ou 
defeitos com origem em motivos de força maior 
ou casos fortuitos; k) adaptações a introduzir nos 
Eletrodomésticos em virtude da alteração da 
legislação em vigor na data da contratação dos 
Serviços; l) reparação de danos originados pela 
intervenção de terceiros alheios à Endesa e/ou ao 
Prestador e não autorizados pelos mesmos; e m) 
intervenções em instalações de aquecimento de 
água quente sanitária de energia solar térmica, 
tanto as comunitárias como aquelas que se 
encontrem instaladas em habitações unifamiliares;
4. Garantia
4.1. As reparações efetuadas no âmbito da 
prestação dos Serviços gozam de uma garantia 
válida por um período de 6 (seis) meses ou outro 
superior que se encontre previsto na lei. O 

período de duração da garantia tem início na data 
da conclusão dos Serviços e abrange a totalidade 
da reparação efetuada, incluindo os custos de 
deslocação, peças e mão-de-obra. 
4.2. A realização de intervenções nos 
Eletrodomésticos por pessoas alheias à Endesa 
ou ao Prestador que deem origem a danos 
invalida a garantia de reparação mencionada no 
número anterior.
4.3. Caso os Serviços de Reparação envolvam a 
substituição de peças, estas gozam de um 
período de garantia de 2 (dois) anos.
5. Preço
5.1. O preço dos Serviços encontra-se fixado nas 
Condições Particulares e/ou nos Anexos. O preço 
estabelecido corresponde a uma anuidade, sem 
prejuízo da faculdade dada ao Cliente de 
proceder ao pagamento de forma fracionada.
5.2. O preço dos Serviços previsto nas 
Condições Particulares e/ou Anexos será 
atualizado no primeiro mês de cada ano de 
acordo com a média do Índice de Preços no 
Consumidor total nacional dos últimos 12 meses. 
5.3. Fica a cargo do Cliente o pagamento de 
quaisquer taxas e/ou impostos aplicáveis, incluindo 
o Imposto sobre o Valor Acrescentado, os quais 
acrescerão ao preço devido pelos Serviços.
6. Faturação e pagamento
6.1. A Endesa fatura o preço dos Serviços com a 
periodicidade prevista nas Condições Particulares. 
6.2. Com a assinatura do presente contrato, o 
Cliente autoriza a Endesa a incluir o preço dos 
Serviços, de forma discriminada, nas faturas 
relativas ao fornecimento de eletricidade.
7. Duração do contrato
7.1. O contrato de prestação dos Serviços tem a 
duração de 12 meses, no caso dos Planos de 
Assistência OK Eletrodomésticos, a contar da 
data da assinatura das Condições Particulares, 
renovando-se automática e sucessivamente por 
iguais períodos, caso nenhuma das partes o 
denuncie, através de notificação dirigida à outra 
parte, com a antecedência mínima de [30 dias] a 
contar do termo do período de vigência inicial ou 
de qualquer das renovações.
7.2. Caso o presente contrato de prestação de 
serviços seja celebrado fora dos balcões da 
Endesa nas Lojas do Cidadão, o Cliente poderá, 
nos termos da lei, resolver o contrato no prazo de 
14 dias a contar da data de celebração, nos 
termos especificados na secção A abaixo e 
mediante o envio à Endesa do modelo de “Livre 
Resolução” constante da secção B abaixo ou 
através de qualquer outra declaração inequívoca 
de resolução do contrato.
8. Cessação do contrato
8.1. O presente contrato de prestação de 
serviços poderá ser resolvido por qualquer das 
Partes com fundamento no incumprimento pela 
outra Parte das suas obrigações. 
8.2. A Endesa poderá, ainda, resolver o presente 
contrato de prestação de serviços nas seguintes 
situações: (i) caso se verifique que a instalação 
do Cliente não cumpre os requisitos mínimos 
necessários e o Cliente não proceda à adequação 
da mesma no prazo de 2 (dois) meses a contar da 
data em que seja notificado para o efeito pela 
Endesa e/ou pelo Prestador;
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B- Formulário de livre resolução

A - Informação sobre o direito de livre resolução
Direito de livre resolução 
O consumidor tem o direito de livre resolução do 
presente contrato no prazo de 14 (catorze) dias 
de calendário, sem necessidade de indicar 
qualquer motivo. O prazo para exercício do 
direito de livre resolução expira após 14 (catorze) 
dias a contar do dia seguinte ao dia da 
celebração do contrato. A fim de exercer o seu 
direito de livre resolução, tem de nos comunicar 
para Endesa Energia S.A. - Sucursal Portugal 
[Apartado 1481 - EC Arroios - 1008-970 Lisboa ou 
através do seguinte endereço de correio 
eletrónico: pedidoslpdp@endesa.pt] a sua 
decisão de resolução do presente contrato por 

meio de uma declaração inequívoca (por exemp-
lo, carta enviada pelo correio ou correio eletróni-
co). Pode utilizar o modelo de formulário de 
resolução, mas tal não é obrigatório. Para que o 
prazo de livre resolução seja respeitado, basta 
que a sua comunicação referente ao exercício do 
direito de livre resolução seja enviada antes do 
termo do prazo de resolução.

Efeitos da livre resolução 
Em caso de resolução do presente contrato, 
ser-lhe-ão reembolsados todos os pagamentos 
efetuados, sem demora injustificada e, em 
qualquer caso, o mais tardar 14 (catorze) dias a 
contar da data em que formos informados da sua 

decisão de resolução do presente contrato. 
Efetuamos esses reembolsos usando o mesmo 
meio de pagamento que usou na transação 
inicial, salvo acordo expresso em contrário da 
sua parte; em qualquer caso, não incorre em 
quaisquer custos como consequência de tal 
reembolso. Se tiver solicitado que a prestação 
de serviços comece durante o prazo de livre 
resolução, pagar-nos-á um montante razoável 
proporcional ao que lhe foi fornecido até ao 
momento em que nos comunicou a sua 
resolução do presente contrato, em relação ao 
conjunto das prestações previstas no contrato.

 

ou através do seguinte endereço de correio eletrónico: pedidoslpdp@endesa.pt.

Pela presente comunico que resolvo o meu contrato de prestação de serviços de manutenção e reparação de instalação.

Solicitado em 

Nome do Cliente: 

Endereço do Fornecimento: 

CPE: 

Assinatura do Cliente1: 

Data:

(só deve preencher e devolver o presente formulário se quiser resolver o contrato) 

1 Só no caso de o presente formulário ser notificado em papel.

Para: Endesa Energia S.A. - Sucursal Portugal
Apartado 1481 - EC Arroios - 1008-970 Lisboa,


