Tabela de Preços de Assistência Técnica
Máquinas Industriais Miele
Entrada em vigor: Fevereiro de 2020

Equipamentos de Lavandaria Profissional e Restauração

Unidade

Preço s/ IVA

Mão-de-Obra de Técnico Especializado

60 min.

58,20 Eur

Tarifa de ajuda (apoio 2º Técnico)

60 min.

42,00 Eur

Taxa de deslocação

1 un.

37,50 Eur

Taxa de deslocação p/ distâncias > 50 km

1 un.

54,00 Eur

Unidade

Preço s/ IVA

Mão-de-Obra de Técnico Especializado

60 min.

66,00 Eur

Tarifa de ajuda (apoio 2º Técnico)

60 min.

44,40 Eur

Taxa de deslocação

1 un.

42,00 Eur

Taxa de deslocação p/ distâncias > 50 km

1 un.

59,00 Eur

Equipamentos Hospitalares / Laboratório / Clínicos

Os materiais aplicados nos serviços são debitados de acordo com o preço da tabela em
vigência no momento da prestação do serviço e/ou do valor do orçamento de reparação.

Impostos: Os preços indicados são sujeitos a IVA à taxa legal em vigor
Orçamento e Reparação: Na assistência a equipamentos profissionais o período de trabalho
do técnico é contabilizado em horas, sendo debitada a totalidade do tempo utilizado para a
realização do diagnóstico da avaria e pela reparação do equipamento bem como o montante
devido pela deslocação do técnico.
Reparação em Garantia: As reparações em garantia são efetuadas de acordo com as
condições da garantia em vigor, sendo necessário apresentar previamente ao técnico uma
prova de garantia do equipamento (documento de garantia ou fatura) ou da última reparação
efetuada. Na ausência de evidência de garantia do equipamento e/ou de reparação o serviço
é debitado.

Esta tabela anula as anteriores e está sujeita a alterações sem aviso prévio.
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