O QUE É UM SMARTPHONE RECONDICIONADO?
Smartphones Recondicionados são equipamentos semi-novos. A sua origem advém de
equipamentos de Retoma entre outras situações que traduzam pouco uso dos equipamentos.
Estes equipamentos estão sujeitos a testes rigorosos de controlo de qualidade, em termos
estéticos e funcionais, antes de voltarem a ser reinseridos no circuito comercial, com um preço
muito mais atrativo e em condições 100% funcionais e operacionais.
O QUE É O PROCESSO DE RECONDICIONAR?
O processo de Recondicionar, inclui testes completos na procura de alguma falha nas
funcionalidades dos equipamentos. Após uma triagem inicial em termos estéticos e
posteriormente, numa verificação técnica onde os equipamentos são reparados, caso
necessário, limpos e reconfigurados com o software de origem, para poderem voltar a ser
comercializados.
Phone House Selection – Os Recondicionados da Phone House Equipamentos Desbloqueados, usados certificados com qualidade e Garantia de 12 meses.
Equipamentos re-assemblados e acondicionados em caixas com a imagem de marca Phone
House “PH Selection”. Os equipamentos são vendidos, sem acessórios.
Semi-Novo em 2ªmão - um produto em estado quase perfeito, encontram-se em ótimas
condições técnicas, mas pode apresentar vestígios de utilização, como ligeiras marcas de uso.
Equipamentos testados exaustivamente: captação de rede, Wi-Fi/Bluetooth, câmara,
altifalante, microfone, carregador, botões, Display (touchscreen + brilho + cores), modo
vibração, desbloqueios.
Em caso de reparação no período de garantia (12 meses), terá de apresentar a fatura de compra
original como prova de compra.
Equipamentos limitados ao stock existente. Sempre que exista stock, os equipamentos são
expedidos em 24h.

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS?
Consulte o ponto 9, sobre “Como Devolver uma encomenda Online” aqui:
https://www.phonehouse.pt/pt/termos-e-condicoes_873.html
- Deve enviar fatura de compra (original/ cópia), a embalagem original PH Selection e fazer-se
acompanhar de todos os componentes do pack (carregador, bateria, cabos).

A Phone House reserva-se o direito de alterar as condições de comercialização dos produtos existentes.

