
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Enviar por e-mail para spv@fluidra.pt 

* CLIENTE:  
* Nº de CLIENTE  
 Pessoa de contacto (Nome e Apelido):  
 Telefone:  
* Endereço de e-mail:  

* Campos de preenchimento obrigatório. 
 
Dentro do prazo de garantia?            Sim ☐          Não☐ 
(caso a reclamação esteja no prazo de garantia, por favor anexar sempre a fatura que a valida) 
 
* Código do Produto:  

* Descrição do Produto:  

* Nº de Série:  

* Factura de compra à Fluidra Nº:  

* Data de Venda:  

 
Descrição da queixa e detalhes da avaria: 

 

*  

  
* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Produto facilmente amovível? (definição de acordo com parágrafo 8 das nossas condições gerais de venda) 
Sim ☐   

☐ - Cliente solicita à Fluidra o respectivo agendamento para recolha:  
Morada de Recolha:  
Código Postal:  
Localidade:  

(1 - A recolha será realizada no dia a agendar no periodo habitual de expediente: 9:00 às 12:30 e 14:00 às 18:00)  
(2 – Durante o dia agendado e dentro da janelo temporal indicada, o cliente deve garantir a disponibilidade para receber a transportadora) 
 
 ☐ - Cliente envia pelos seus próprios meios e solicita Código de “CASO” para anexar à carga. 
(1 – A Fluidra não recepciona equipamentos aos balcões da sua rede de Lojas)  
(2 – É indispensável que seja anexada à carga folha com o Código de “CASO”) 
(3 – A morada de destino da mercadoria será obrigatoriamente a que for indicada pelo SPV da Fluidra) 
A Fluidra reserva-se ao direito de rejeitar as cargas, quando os três requisitos acima não são cumpridos pelo Cliente 
 

Produto facilmente amovível? (definição de acordo com parágrafo 8 das nossas condições gerais de venda) 
Não ☐   

 
Caso se trate de Produto que não está definido pela Fluidra como facilmente amovível, é indispensável o preenchimento 
dos dados da instalação indicados abaixo, para o agendamento da assistência técnica na morada da instalação: 
 
CONTACTOS DO CLIENTE FINAL / INSTALAÇÃO 
 
* Nome e Apelido:  

* Contacto telefonico para agendamento:  

 Endereço de e-mail:  

* Morada da instalação:  

* Código Postal:  

* Localidade:  
* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
 
Declaro ainda ter conhecimento das CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA da Fluidra Comercial Portugal 
 
 
 
O Cliente da Fluidra Comercial Portugal: __________________________     Data: _____/______/_____ 

Fluidra Comercial Portugal 
Rua Alfredo da Silva nº41, Trajouce 

2785-656 São Domingos de Rana 
T. +351 214 444 720  |  F. +351 214 440 772 

www.fluidra.pt  
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