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Termos e condições Termos e condições Termos e condições Termos e condições do valor de retoma futura garantida dodo valor de retoma futura garantida dodo valor de retoma futura garantida dodo valor de retoma futura garantida do    EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamento    

 

O valor de retoma futura é garantido contra entrega do equipamento.  

O equipamento deverá ser entregue entre a data da prestação nº 24 e a data da prestação nº 25 indicadas na 

fatura de compra do equipamento. O valor da retoma futura consta na última prestação - caso o equipamento 

não seja entregue até à data de vencimento, ou não cumpra as condições de elegibilidade, será debitado o valor 

da última prestação. 

    

Condições de elegibilidade paraCondições de elegibilidade paraCondições de elegibilidade paraCondições de elegibilidade para    a acea acea acea aceitação da retoma do equipamentoitação da retoma do equipamentoitação da retoma do equipamentoitação da retoma do equipamento    

  

Condições fCondições fCondições fCondições funcionaisuncionaisuncionaisuncionais    

a) Todas as informações pessoais e dados devem estar removidos  

b) A conta icloud do equipamento tem que estar removida 

c) Bloqueios de ecrã, bloqueios com PIN e passwords têm que estar removidos  

d) Não são aceites equipamentos com restrições de fábrica alteradas no software ou hardware 

e) Todos os botões têm que estar funcionais. São aceites imperfeições nos botões (ex: marcas de 

utilização, pequenas lascas ou rachas)  

f) Funcionamento de energia – deve ser possível ligar e desligar o equipamento e o carregamento deve 

funcionar adequadamente  

a. são aceites imperfeições na porta de entrada do carregador mas o equipamento deve carregar 

adequadamente  

b. são aceites imperfeições no flash  

g) Alertas de sons e de vibração – o toque do telemóvel, a vibração, o microfone e o auricular devem estar 

a funcionar adequadamente.  

h) Condição do LCD – sem dano. É aceite alguma descoloração (ex.: pontos brancos, ecrã rosa) 

i) Funcionamento da câmara – a câmara fontal e a traseira devem estar a funcionar adequadamente 

j) Frente do equipamento 

a. São aceites riscos superficiais no vidro frontal  

b. Não são aceites lascas ou rachas 

k) Parte traseira do equipamento 

a. são aceites riscos superficiais na parte traseira de vidro do dispositivo  

b. são aceites pequenas lascas ou rachas na parte traseira de vidro do dispositivo 

l) Rebordo do equipamento 

a. são aceites pequenas lascas ou rachas no rebordo de plástico entre o vidro frontal e o vidro 

traseiro.. 

b. não são aceites danos físicos nos cantos (lascas ou rachas)  

m) Gerais 

a. É aceite tinta a descascar do equipamento 

b. É aceite a falta da lente da câmara ou a lente da câmara partida ou danificada 

c. Partes em falta ou alternativas: 

i. É aceite a falta da caneta stylus, da tampa da porta da entrada do carregador ou da 

bandeja do cartão SIM  

ii. Não é necessária a bateria ou a capa de bateria quando esta é removível 

d. São aceites equipamentos com gravações, personalizações da estrutura ou capas não originais 

e. São aceites sinais leves de líquido no telefone ou que o telefone foi molhado 

f. A bateria não pode estar inchada 

g. O equipamento não pode estar curvado 
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A MEO aceitará a retoma de um equipamento diferente do original desde que o mesmo cumpra as condições de 

elegibilidade descritas. Nesta situação, o cliente terá que entregar um equipamento que seja da mesma marca e 

modelo, com igual ou maior capacidade, e é igual ou melhor que o equipamento adquirido originalmente. A cor 

do equipamento não tem obrigatoriamente que ser idêntica. Um cliente que entregue para retoma um 

equipamento diferente do original terá que justificar mediante a apresentação de documento legal (ex: fatura 

de substituição, nota de reparação da seguradora). 

 

Condições LegaisCondições LegaisCondições LegaisCondições Legais    

O cliente é: 

- uma pessoa maior de idade com cartão de identificação legal (para efeitos civis e fiscais) 

- é o proprietário do equipamento que será entregue para retoma e que é elegível de acordo com as condições 

de elegibilibilidade acima indicadas 

- reconhece e aceita que o valor recebido pelo equipamento é sob a forma de desconto e que será utilizado para 

liquidar o pagamento da última prestação à MEO. Não existe qualquer pagamento alternativo em dinheiro. 

O equipamento elegível não é roubado, contrafeito ou fraudulento. 

 

 


