
I. Informações sobre produtos para a Extensão de Garantia LG 
Estas informações sobre produtos disponibilizam uma visão geral do conteúdo da 
Extensão de Garantia LG (= Contrato de assistência técnica). O contrato de assistência 
técnica integral é composto pelas presentes informações sobre produtos e pelos Termos 
e Condições Gerais (Termos e Condições) em anexo. 
 
 
1. Tipo de contrato de assistência técnica 
 
De acordo com o contrato de assistência técnica, o prestador de serviços referido no 
ponto 5, será a entidade que irá garantir a manutenção do funcionamento do dispositivo 
indicado no contrato detido pelo beneficiário da assistência técnica, através de 
reparações, durante a vigência do contrato, em contrapartida de um pagamento único ou 
mensal das taxas de assistência técnica. 
 
2. Taxa e processos de assistência técnica (ver artigos 2.º e 4.º dos Termos e 
Condições) 
A taxa de assistência técnica depende do respetivo preço e tipo do dispositivo, os quais 
se encontram indicados na fatura. A LG Electronics e o prestador de serviços assumem a 
responsabilidade pela reparação plena do dispositivo coberto pelo contrato de assistência 
técnica, dependendo do tipo de produto de proteção adquirido, em caso de assistência 
técnica pelos seguintes motivos: 
 
• Defeitos de conceção, de material ou de fabrico após a garantia padrão da LG ter 

expirado 
 
 
3. Casos em que não se presta serviço de assistência técnica (ver artigo 2.º dos 
Termos e Condições) 
Não se presta qualquer assistência técnica devido a avarias do dispositivo para além das 
de construção, de material e de fabrico e, especialmente, em caso de defeitos de produto 
resultantes da conceção, do material e do fabrico que estejam abrangidos pela garantia 
do fabricante ou do revendedor. Neste caso, o beneficiário do serviço deverá 
responsabilizar o fabricante ou o revendedor. 
A avaria real do produto coberto será reparada. Não há cobertura para perdas de capital 
ou de lucros, responsabilidade por danos, danos ideais ou subsequentes. 
 
 
4. Responsabilidades do beneficiário num processo de assistência técnica (artigo 
5.º dos Termos e Condições) 
Em caso de assistência técnica, o beneficiário terá de comunicar de imediato as avarias, 
assim que ocorram, para a linha de assistência técnica da LG alemã ou através do 
website www.lg.de/support , enviando a fatura ou recibo original emitido pelo revendedor 
(com indicação da data de compra, modelo do dispositivo e denominação do revendedor). 
Todas as informações necessárias para avaliar o processo de assistência técnica devem 
ser facultadas de forma completa e verdadeira. A violação destas responsabilidades 
poderá conduzir à desvinculação da obrigação de reparação. 
 
 
5. Início e fim do contrato de assistência técnica, vendedor, prestador de 
serviços (ver artigo 4.º dos Termos e Condições) 
O contrato de assistência técnica inicia após a compra do dispositivo com o pagamento 
da taxa de assistência técnica ao revendedor, ou com a compra adicional da Extensão de 
Garantia LG efetuada no prazo de 14 dias, e termina após 3, 4 ou 5 anos, em caso de um 
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pagamento único efetuado pelo beneficiário. Em caso de pagamentos mensais, o 
contrato de assistência técnica inicia com a compra do dispositivo LG na data do primeiro 
pagamento da taxa de assistência técnica (débito direto SEPA) e termina se o 
beneficiário cancelar o contrato (de acordo com o artigo 6.º dos Termos e Condições). É 
acordado um período de carência de 3 meses após a celebração do contrato 
relativamente a todos os danos causados pelo utilizador. 
 
A LG Electronics é o vendedor do dispositivo coberto pelo contrato de assistência técnica. 
É responsável pelo tratamento de determinados aspetos relacionados com assistência 
técnica. 
 
O prestador de serviços é a AQILO GmbH, com sede em Mooslackengasse 17, 1190 
Viena, Áustria, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Viena sob o n.º: FN 
170057i, kontakt@aqilo.com, www.aqilo.com. 
 
 
II. Termos e Condições Gerais para Extensão de Garantia LG (Termos e 
Condições) 
Para a Extensão de Garantia LG (= contrato de assistência técnica), aplicam-se as 
condições previstas no ponto I das informações sobre produtos acima e os presentes 
termos e condições gerais. Não é possível efetuar pagamentos em numerário. 
 
Artigo 1.º - Cobertura do contrato de assistência técnica 
O contrato de assistência técnica cobre o dispositivo eletrónico, incluindo os acessórios 
originais fornecidos na embalagem adquirida da LG Electronics ou de um revendedor, 
para o qual uma Extensão de Garantia LG (= contrato de assistência técnica) foi vendida 
e comunicada juntamente com a compra. O armazenamento de dados amovível, todos os 
tipos de software e dados, acessórios e consumíveis não estão cobertos. 
 
Artigo 2.º - Benefícios num processo de assistência técnica 
 
A LG Electronics e o prestador de serviços poderão, a seu critério, reparar o dispositivo 
de modo a que fique a funcionar corretamente ou substituir o dispositivo original indicado 
no contrato de assistência técnica, bem como todos os acessórios originalmente incluídos 
na embalagem. Os processos de assistência técnica são exclusivamente o resultado de 
avarias imprevistas e súbitas ou da perda do dispositivo devido a: 
 
Defeitos de construção, de material ou de fabrico após o término do período de garantia 
do fabricante ou vendedor. 
 
Não prestação de assistência técnica: Apenas estão cobertos defeitos de conceção, de 
material ou de fabrico. A LG Electronics e o prestador de serviços não prestam qualquer 
tipo de assistência técnica (reparação) ou substituição pela qual o fabricante, ou o 
revendedor, seja responsável ao abrigo de uma garantia que tenha concedido ou pela 
perda de utilização. 
Apenas a avaria direta do dispositivo móvel será reparada. Não nos responsabilizamos 
por perdas financeiras ou de lucros, participações de responsabilidade, por condições 
que poderão não ser ideais ou danos subsequentes. 
 
Artigo 3.º - Âmbito dos serviços 
Serão prestados todos os trabalhos de reparação necessários, incluindo transporte, 
assistência técnica e peças de substituição, bem como materiais de reparação, para 
repor o dispositivo nas suas condições de funcionamento iniciais. 
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Se uma reparação do dispositivo já não for comercialmente viável, será substituído por 
um dispositivo aproximadamente equivalente em termos técnicos. Não é possível efetuar 
pagamento em numerário. O valor antigo do dispositivo é o preço indicado no recibo de 
compra original menos 10 % por ano civil decorrido. O preço máximo do dispositivo de 
substituição é o valor do dispositivo antigo, incluindo-se eventuais indemnizações já 
pagas por danos anteriores (por exemplo, várias reparações). 
 
Se o beneficiário da assistência técnica receber um dispositivo de substituição devido ao 
presente contrato, o dispositivo original com acessórios fica na posse do prestador de 
serviços ou da LG Electronics. 
 
Artigo 4.º - Taxa, conclusão, início, duração e fim do contrato de assistência técnica 
As taxas de assistência técnica podem ser pagas uma única vez ou mensalmente. A taxa 
de assistência técnica única será cobrada por débito direto (SEPA) na conta bancária do 
beneficiário após a celebração do contrato. O contrato de assistência técnica é celebrado 
com a compra do dispositivo e mediante o pagamento da taxa de assistência técnica 
única. 
 
Para pagamentos mensais, a taxa de assistência técnica vence antecipadamente de 3 
em 3 meses (ou seja, será sempre a soma de três mensalidades) e será cobrada por 
débito direto (SEPA) na conta bancária do beneficiário até à sua revogação. A primeira 
recolha será efetuada no dia 15 do mês seguinte ao do registo da Extensão de Garantia 
LG, caso seja registada antes do dia 6 do mês em curso. Caso contrário, a recolha será 
efetuada no dia 15 do segundo mês após o registo da Extensão de Garantia LG. 
 
A taxa de assistência técnica mensal é um valor fixo. Este valor tem por base o índice de 
preços do consumidor de 2010, publicado pelo Instituto Federal de Estatística alemão, ou 
o índice de referência oficial. A base de cálculo deste valor fixo é o valor do índice 
publicado para o mês em que o contrato de assistência técnica é celebrado. A taxa de 
assistência técnica mensal altera caso este índice sofra alteração comparativamente ao 
valor inicial. O prestador de serviços poderá, a seu critério, ajustar a taxa em 
conformidade, quer de forma contínua (trimestralmente), quer uma vez por ano civil. 
 
O contrato de assistência técnica termina com a compra da Extensão de Garantia LG e 
mediante a primeira cobrança bem-sucedida de taxas do beneficiário. O contrato de 
assistência técnica é composto pelos presentes termos e condições de Extensão de 
Garantia LG, o recibo de compra original do dispositivo elétrico registado na Extensão de 
Garantia LG e o comprovativo de débito direto em conta da primeira cobrança de taxas 
bem-sucedida. O idioma do contrato e de comunicação para efeitos do presente contrato 
é o Português. 
 
Em caso de pagamento único efetuado pelo beneficiário da assistência técnica, a 
Extensão de Garantia LG termina no prazo máximo de 60 meses. O beneficiário poderá 
cancelar o contrato de assistência técnica sem justa causa 14 dias antes do final de cada 
mês. O prestador de serviços poderá cancelar o contrato se uma taxa de assistência 
técnica referente a um trimestre não for paga (débito direto SEPA sem sucesso) após o 
envio de um aviso, mediante o qual a taxa continue por pagar após um prazo de 14 dias 
no final do mês seguinte. Após a ocorrência de um processo de assistência técnica, cada 
uma das partes poderá cancelar o contrato por escrito no prazo de um mês após ter 
obtido o reconhecimento ou rejeição pela responsabilidade da assistência técnica sem ter 
de cumprir o prazo de cancelamento. 
 
O cancelamento pelo beneficiário da assistência técnica terá de ser efetuado por escrito e 
enviado para a AQILO GmbH, Mooslackengasse 17, 1190 Viena, Áustria, ou por e-mail 



para kontakt@aqilo.com 
Uma rescisão efetiva implica o cancelamento da Extensão de Garantia LG. 
 
Artigo 5.º - Responsabilidades antes e durante um processo de assistência técnica; 
não obrigatoriedade de prestar assistência técnica 
O beneficiário terá de utilizar o dispositivo registado no contrato de assistência técnica de 
forma correta, segura e cuidadosa, de acordo com as recomendações do fabricante, 
mantendo-o em boas condições de segurança (inclusive durante o transporte). 
 
Caso um processo de assistência técnica ocorra, o beneficiário terá de comunicar de 
imediato quaisquer defeitos para a linha de assistência técnica da LG alemã ou através 
do website www.lg.de/support, assim que a avaria for detetada e antes de qualquer 
reparação, apresentando a fatura ou o recibo original por pagamento a dinheiro do 
revendedor (com indicação da data de compra, modelo do dispositivo e denominação do 
revendedor). Todas as informações necessárias para avaliar o processo de assistência 
técnica devem ser facultadas de forma completa e verdadeira. Se o beneficiário violar 
algum dos requisitos previstos no artigo 5.º, o prestador de serviços fica exonerado de 
qualquer obrigação de prestar assistência técnica. 
 
Da mesma forma, o beneficiário não terá direito a quaisquer serviços de assistência 
técnica caso faculte informações falsas sobre os factos que se considerem importantes 
para determinar os motivos ou a proporção da assistência técnica necessária, omita ou 
tente omitir estes factos, ou provoque, de forma intencional, o processo de assistência 
técnica. O direito de assistência técnica do beneficiário do serviço previsto no presente 
contrato expira após 6 meses. 
 
Artigo 6.º - Legislação aplicável e reclamações 
 
O contrato de assistência técnica reger-se-á pela legislação Portuguesa, incluindo a sua 
correta interpretação, efeitos anteriores e subsequentes. 
 
As reclamações poderão ser enviadas para a AQILO GmbH, através do website 
www.aqilo.com, ou por e-mail para kontakt@aqilo.com 
 
Endereços importantes: 
 
LG Electronics Portugal S.A 
Taguspark - Ed. Inovação I corpo I, Av. Jacques Delors n.3 
2740-122 Porto Salvo | Portugal 
Call Center: +351 808 785 454 (9:00h ~20:00h dias uteis) Custo de chamada local. 
 
Prestador de Serviços: www.aqilo.com, e-mail para Contacto e Revogação: 
kontakt@aqilo.com Reservamo-nos o direito de corrigir erros de impressão e alterar 
taxas. 
 
Direitos de autor da AQILO GmbH, 01.02.2019 
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I. Informações sobre produtos para a proteção de dispositivos LG Premium 
Estas informações sobre produtos proporcionam uma visão geral do conteúdo da 
proteção de dispositivos LG Premium (= Contrato de assistência técnica). O contrato de 
assistência técnica integral é composto pelas presentes informações sobre produtos e 
pelos Termos e Condições Gerais (Termos e Condições) em anexo. 
 
 

1. Tipo de contrato de assistência técnica 
 
De acordo com o contrato de assistência técnica, o prestador de serviços referido no 
ponto 5, será a entidade que irá garantir a manutenção do funcionamento do dispositivo 
indicado no contrato detido pelo beneficiário da assistência técnica, através de 
reparações, durante a vigência do contrato, em contrapartida de um pagamento único 
ou mensal das taxas de assistência técnica. 
 
 

2. Taxa e processos de assistência técnica (ver artigos 2.º e 4.º dos Termos e 
Condições) 

A taxa de assistência técnica depende do respetivo preço e tipo do dispositivo, os quais 
se encontram indicados na fatura. A LG Electronics e o prestador de serviços assumem 
a responsabilidade pela reparação plena do dispositivo coberto pelo contrato de 
assistência técnica, dependendo do tipo de produto de proteção adquirido, em caso de 
assistência técnica pelos seguintes motivos: 
 

• Defeitos de conceção, de material ou de fabrico após a garantia padrão da LG ter 
expirado 
• Estabilidade insuficiente ou deficiente do dispositivo (avaria) 
• Curto-circuito interno, picos ou falhas de corrente 
• Humidade ou água condensada (impermeabilidade insuficiente) 
• Danos no motor e nos rolamentos 
• Baterias recarregáveis caso tenham perdido mais de 50 % da sua capacidade 

 
 

3. Casos em que não se presta serviço de assistência técnica (ver artigo 2.º dos 
Termos e Condições) 

Não se presta assistência técnica especialmente em casos de avarias ou perda de 
dispositivos devido a: 

• danos intencionais; 
• terceiros, por força maior ou animais; 
• cuidados inadequados ou como resultado de uma utilização contrária às 

recomendações do fabricante; 
• defeitos de construção, de material ou de fabrico durante o período de garantia 

padrão da LG ou do vendedor; 
• avarias que sejam da responsabilidade de um terceiro, como o fabricante ou outra 

empresa de reparações; 
• danos elementares; 
• crimes contra o património (furto, assalto, roubo); 
• desgaste operacional normal. 

 
A avaria real do produto coberto será reparada. Não há cobertura para perdas de 
capital ou de lucros, responsabilidade por danos, danos ideais ou subsequentes. 
 
 

4. Responsabilidades do beneficiário num processo de assistência técnica 



(artigo 5.º dos Termos e Condições) 
 

Em caso de assistência técnica, o beneficiário terá de comunicar de imediato as 
avarias, assim que ocorram, para a linha de assistência técnica da LG alemã ou 
através do website www.lg.de/support , enviando a fatura ou recibo original emitido pelo 
revendedor (com indicação da data de compra, modelo do dispositivo e denominação 
do revendedor). Todas as informações necessárias para avaliar o processo de 
assistência técnica devem ser facultadas de forma completa e verdadeira. A violação 
destas responsabilidades poderá conduzir à desvinculação da obrigação de reparação. 
 
 

5. Início e fim do contrato de assistência técnica, vendedor, prestador de 
serviços (ver artigo 4.º dos Termos e Condições) 

O contrato de assistência técnica inicia após a compra do dispositivo com o pagamento 
da taxa de assistência técnica ao revendedor, ou com a compra adicional da proteção 
LG Premium efetuada no prazo de 14 dias, e termina após 3, 4 ou 5 anos, em caso de 
um pagamento único efetuado pelo beneficiário. Em caso de pagamentos mensais, o 
contrato de assistência técnica inicia com a compra do dispositivo LG na data do 
primeiro pagamento da taxa de assistência técnica (débito direto SEPA) e termina se o 
beneficiário cancelar o contrato (de acordo com o artigo 6.º dos Termos e Condições). 
É acordado um período de carência de 3 meses após a celebração do contrato 
relativamente a todos os danos causados pelo utilizador. 
 
A LG Electronics é o vendedor do dispositivo coberto pelo contrato de assistência 
técnica. É responsável pelo tratamento de determinados aspetos relacionados com 
assistência técnica. 
 
O prestador de serviços é a AQILO GmbH, com sede em Mooslackengasse 17, 1190 
Viena, Áustria, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Viena sob o n.º: FN 
170057i, kontakt@aqilo.com, www.aqilo.com. 
 
 

II. Termos e Condições Gerais da Proteção de Dispositivos LG Premium (Termos 
e Condições) 

Para a proteção de dispositivos LG Premium (= contrato de assistência técnica), aplicam-
se as condições previstas no ponto I das informações sobre produtos acima e os 
presentes termos e condições gerais. Não é possível efetuar pagamentos em numerário. 
 

Artigo 1.º - Cobertura do contrato de assistência técnica 
O contrato de assistência técnica cobre o dispositivo eletrónico, incluindo os acessórios 
originais fornecidos na embalagem adquirida da LG Electronics ou de um revendedor, 
para o qual uma proteção de dispositivos LG Premium (= contrato de assistência 
técnica) foi vendida e comunicada juntamente com a compra. O armazenamento de 
dados amovível, todos os tipos de software e dados, acessórios e consumíveis não 
estão cobertos. 
 

Artigo 2.º - Benefícios num processo de assistência técnica 
 
A LG Electronics e o prestador de serviços poderão, a seu critério, reparar o dispositivo 
de modo a que fique a funcionar corretamente ou substituir o dispositivo original 
indicado no contrato de assistência técnica, bem como todos os acessórios 
originalmente incluídos na embalagem. Os processos de assistência técnica são 
exclusivamente o resultado de avarias imprevistas e súbitas ou da perda do dispositivo 
devido a: 
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a) Defeitos de construção, de material ou de fabrico após o término do período de 

garantia do fabricante ou vendedor; 
b) Estabilidade insuficiente ou deficiente do dispositivo face às tensões quotidianas 

normalmente esperadas e sentidas; 
c) Curto-circuitos internos, picos ou falhas de corrente, medidas de segurança 

insuficientes para proteger os circuitos elétricos; 
d) Humidade ou água condensada resultante de impermeabilidade insuficiente devido 

a tensões normalmente esperadas na utilização; 
e) Danos no motor e nos rolamentos 
f) Baterias recarregáveis caso tenham perdido mais de 50 % da sua capacidade 

 
Não prestação de assistência técnica: A LG Electronics, enquanto prestador de 
serviços, não presta serviços de assistência técnica, reparações ou substituições 
(independentemente das circunstâncias que os causaram) por avarias ou danos de 
produtos: devido a danos intencionais, causados por terceiros, negligência grave, 
armazenamento inadequado ou por utilização contrária às instruções do fabricante; a 
favor de terceiros, como por exemplo o fabricante, o revendedor ou outra companhia de 
seguros ou empresa de reparações que seja obrigada a reparar; devido ao desgaste 
normal ou manipulação do dispositivo; pequenos defeitos, terramotos ou guerras; atos 
terroristas; crimes contra o património (furto, assalto, roubo); danos elementares; que 
ocorram para além dos defeitos de material ou de fabrico no período de carência 
acordado; por defeitos que sejam meramente cosméticos, como fendas, amolgadelas 
ou mudanças de cor, etc.; pela simples perda, esquecimento ou partida; devido a danos 
subsequentes e perda de utilização; devido a todos os tipos de software e dados. 
 
Apenas a avaria direta do dispositivo móvel será reparada. Não nos responsabilizamos 
por perdas financeiras ou de lucros, participações de responsabilidade, por condições 
que poderão não ser ideais ou danos subsequentes. 
 

Artigo 3.º - Âmbito dos serviços 
Serão prestados todos os trabalhos de reparação necessários, incluindo transporte, 
assistência técnica e peças de substituição, bem como materiais de reparação, para 
repor o dispositivo nas suas condições de funcionamento iniciais. 
 
Se uma reparação do dispositivo já não for comercialmente viável, será substituído por 
um dispositivo aproximadamente equivalente em termos técnicos. Não é possível 
efetuar pagamento em numerário. O valor antigo do dispositivo é o preço indicado no 
recibo de compra original menos 10 % por ano civil decorrido. O preço máximo do 
dispositivo de substituição é o valor do dispositivo antigo, incluindo-se eventuais 
indemnizações já pagas por danos anteriores (por exemplo, várias reparações). 
 
Se o beneficiário da assistência técnica receber um dispositivo de substituição devido 
ao presente contrato, o dispositivo original com acessórios fica na posse do prestador 
de serviços ou da LG Electronics. 
 

Artigo 4.º - Taxa, conclusão, início, duração e fim do contrato de assistência técnica 
As taxas de assistência técnica podem ser pagas uma única vez ou mensalmente. A 
taxa de assistência técnica única será cobrada por débito direto (SEPA) na conta 
bancária do beneficiário após a celebração do contrato. O contrato de assistência 
técnica é celebrado com a compra do dispositivo e mediante o pagamento da taxa de 
assistência técnica única. 
 
Para pagamentos mensais, a taxa de assistência técnica vence antecipadamente de 3 



em 3 meses (ou seja, será sempre a soma de três mensalidades) e será cobrada por 
débito direto (SEPA) na conta bancária do beneficiário até à sua revogação. A primeira 
recolha será efetuada no dia 15 do mês seguinte ao do registo da Proteção LG 
Premium, caso seja registada antes do dia 6 do mês em curso. Caso contrário, a 
recolha será efetuada no dia 15 do segundo mês após o registo da Proteção LG 
Premium. 
 
A taxa de assistência técnica mensal é um valor fixo. Este cálculo tem por base o índice 
de preços do consumidor de 2010, publicado pelo Instituto Federal de Estatística 
alemão, ou o índice de referência oficial. A base de cálculo deste valor fixo é o valor do 
índice publicado para o mês em que o contrato de assistência técnica é celebrado. A 
taxa de assistência técnica mensal altera caso este índice sofra alteração 
comparativamente ao valor inicial. O prestador de serviços poderá, a seu critério, 
ajustar a taxa em conformidade, quer de forma contínua (trimestralmente), quer uma 
vez por ano civil. 
O contrato de assistência técnica termina com a compra da Proteção LG Premium e 
mediante a primeira cobrança bem-sucedida de taxas do beneficiário. O contrato de 
assistência técnica é composto pelos presentes termos e condições de Proteção LG 
Premium, o recibo de compra original do dispositivo elétrico registado na Proteção LG 
Premium e o comprovativo de débito direto em conta da primeira cobrança de taxas 
bem-sucedida. O idioma do contrato e de comunicação para efeitos do presente 
contrato é o Português.  
 
Em caso de pagamento único efetuado pelo beneficiário da assistência técnica, a 
proteção LG Premium termina no prazo máximo de 60 meses. O beneficiário poderá 
cancelar o contrato de assistência técnica sem justa causa 14 dias antes do final de 
cada mês. O prestador de serviços poderá cancelar o contrato se uma taxa de 
assistência técnica referente a um trimestre não for paga (débito direto SEPA sem 
sucesso) após o envio de um aviso, mediante o qual a taxa continue por pagar após um 
prazo de 14 dias no final do mês seguinte. Após a ocorrência de um processo de 
assistência técnica, cada uma das partes poderá cancelar o contrato por escrito no 
prazo de um mês após ter obtido o reconhecimento ou rejeição pela responsabilidade 
da assistência técnica sem ter de cumprir o prazo de cancelamento. 
 
O cancelamento pelo beneficiário da assistência técnica terá de ser efetuado por 
escrito e enviado para a AQILO GmbH, Mooslackengasse 17, 1190 Viena, Áustria, ou 
por e-mail para kontakt@aqilo.com 
 
Uma rescisão efetiva implica o cancelamento da proteção LG Premium. 
 
 

Artigo 5.º - Responsabilidades antes e durante um processo de assistência técnica; 
não obrigatoriedade de prestar assistência técnica 

O beneficiário terá de utilizar o dispositivo registado no contrato de assistência técnica 
de forma correta, segura e cuidadosa, de acordo com as recomendações do fabricante, 
mantendo-o em boas condições de segurança (inclusive durante o transporte). 
Caso um processo de assistência técnica ocorra, o beneficiário terá de comunicar de 
imediato quaisquer defeitos para a linha de assistência técnica da LG alemã ou através 
do website www.lg.de/support, assim que a avaria for detetada e antes de qualquer 
reparação, apresentando a fatura ou o recibo original por pagamento a dinheiro do 
revendedor (com indicação da data de compra, modelo do dispositivo e denominação 
do revendedor). Todas as informações necessárias para avaliar o processo de 
assistência técnica devem ser facultadas de forma completa e verdadeira. Se o 
beneficiário violar algum dos requisitos previstos no artigo 5.º, o prestador de serviços 

mailto:kontakt@aqilo.com
http://www.lg.de/support


fica exonerado de qualquer obrigação de prestar assistência técnica. 
 
Da mesma forma, o beneficiário não terá direito a quaisquer serviços de assistência 
técnica caso faculte informações falsas sobre os factos que se considerem importantes 
para determinar os motivos ou a proporção da assistência técnica necessária, omita ou 
tente omitir estes factos, ou provoque, de forma intencional, o processo de assistência 
técnica. O direito de assistência técnica do beneficiário do serviço previsto no presente 
contrato expira após 6 meses. 
 
 

Artigo 6.º - Legislação aplicável e reclamações 
 
O contrato de assistência técnica reger-se-á pela legislação Portuguesa, incluindo a 
sua correta interpretação, efeitos anteriores e subsequentes. 
 
As reclamações poderão ser enviadas para a AQILO GmbH, através do website 
www.aqilo.com, ou por e-mail para kontakt@aqilo.com 
 
 

Endereços importantes: 
 

LG Electronics Portugal S.A 
Taguspark - Ed. Inovação I corpo I, Av. Jacques Delors n.3 
2740-122 Porto Salvo | Portugal 
Call Center: +351 808 785 454 (9:00h ~20:00h dias uteis) Custo de chamada local. 

 
Prestador de Serviços do Website: www.aqilo.com, e-mail para Contacto e Revogação: 
kontakt@aqilo.com 
 
Reservamo-nos o direito de corrigir erros de impressão e alterar taxas. Direitos de autor 
da AQILO GmbH. Versão de 01.11.2018 
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