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www.vertentaplicada.pt/retomas 

O processo de retoma do seu equipamento, pressupõe a compra, de 29 de Janeiro a 31 de Março, do 

seu novo Samsung GGalaxy S21 5G | S21+ 5G | S21 Ultra 5G, através do

Banco BPI.

Dados Cliente: 

NOME:  __________________________________________________________________________ 

N.º DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO / PASSAPORTE _____________________________________

NIF ___________________________ 

TELEFONE DE CONTACTO ______________________________ 

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO 
________________________________________________________________________________ 

NOME/LOCALIDADE DE BALCÃO BANCO BPI DE RECOLHA: 
________________________________________________________________________________ 

IBAN ____________________________________________________________________________ 

Dados Equipamento: 

MARCA ________________ 

MODELO _______________ 

ESTADO: 

Funciona e completo: O equipamento encontra-se em perfeita condição, embora possa apresentar alguns 
danos devido ao uso continuado, não sendo necessária a entrega dos acessórios, tais como, carregador e 
auriculares, apenas será necessária a entrega do equipamento.

O dispositivo deve ser entregue (sempre que possível) com o reset de fábrica feito, e sem código de 
utilizador ativo. 

Em caso de dúvida, acerca das condições de aceitação, verificar regulamento em anexo. 

Enviar foto equipamento ligado antes de entregar no ponto de recolha, para o seguinte endereço de email: 

apoio.cliente@vertentaplicada.pt 

Causas de Exclusão: 

Não Funciona / Incompleto / Danificado: O equipamento não funciona, faltam-lhe alguns elementos 
básicos (tampa traseira, bateria, teclas, etc.) ou apresenta danos graves (riscos no ecrã, ecrã danificado, 
teclas ilegíveis, etc.). 

Condições para Recolha do Equipamento Usado: 

O equipamento deverá estar bem-acondicionado em embalagem de cartão devidamente acomodado, para 
ser recolhido. 

http://www.vertentaplicada.pt/retomas
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Condições de Pagamento: 

No decorrer de 15 dias após recolha, deverá receber um email no endereço disponibilizado, a aprovação da 
retoma do seu equipamento bem como confirmação do valor atribuído. 

Após seu email de resposta de aceitação do valor proposto, será transferido o montante em causa para 
o IBAN indicado, no prazo de 45 dias úteis.

Caso se verifique que o seu equipamento, apresente alguma das causas de exclusão acima descritas, 
receberá um email indicando que o seu equipamento não poderá ser retomado e será contactado para 
agendar a devolução do equipamento. 

Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento 
para o tratamento dos meus dados pessoais à VertentAplicada, Lda, Pessoa Coletiva n.º 514 078 456, com 
sede em Avenida do Forte nº 3 – Parque Suécia, Edifício 1, Piso 1, Sala 2.18 2790-073 Carnaxide. 

Li e aceito a Política de Privacidade e de Proteção de Dados pessoais e autorizo a VertentAplicada, Lda a: 

Fornecer os meus dados, sem prejuízo da sua confidencialidade, assegurando uma utilização em função do 
objecto social desta empresa e compatível com os fins da recolha. 

Os dados transmitidos a VertentAplicada, Lda, por esta são incorporados e tratados num ficheiro da sua 
responsabilidade, tendo como único fim a gestão dos serviços solicitados pelo cliente, por forma a cumprir as 
exigências legais aplicáveis. 

Autorizo o tratamento dos referidos dados e aceito o acesso aos mesmos, pelos colaboradores da 
VertentAplicada, Lda que desenvolvam qualquer das atividades necessárias para a prestação e promoção do 
serviço. 

Tenho conhecimento que sou livre de fornecer ou não as informações solicitadas e de autorizar ou não o seu 
tratamento, quando submeto um formulário devidamente preenchido. 

Aceito que não fornecendo todas as informações solicitadas, a VertentAplicada, Lda poderá não prestar-me o 
serviço ou então vender o bem, ou conseguir o correto funcionamento de algumas funcionalidades presentes 
e/ou futuras no portal. Bem como proceder com eficácia um posterior envio, tratamento informático, consulta 
ou contacto. 

Tenho conhecimento que tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer momento, não 
comprometendo nesse caso, a licitude do tratamento efectuado com base no consentimento previamente 
dado. 

________________________ , _____ de Janeiro de 2021

(Assinatura conforme Documento de Identificação) 
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Regulamento das  Condições de Aceitação 

O seu equipamento Smartphone deverá cumprir todos os seguintes requisitos, sob pena de não beneficiar de 
qualquer valor de retoma:  

a) Deve ser possível ligar o equipamento sem precisar de ligar o carregador;

b) O ecrã do equipamento não pode estar danificado (no caso de existirem arranhões no ecrã, os
equipamentos serão excecionalmente aceites desde que os arranhões não sejam profundos e não impeçam
a visualização do display);

c) O equipamento não pode estar deformado, com partes e/ou peças partidas ou em falta, nomeadamente no
que respeita à parte traseira do telefone;

d) O equipamento deve estar completo e incluir a bateria e a tampa ou capa, se aplicável;

e) O equipamento de retoma tem de ser um Smartphone e estar incluído na lista de equipamentos indicados
no simulador disponível em www.vertentaplicada.pt/retomas , os quais serão aceites após recolha,
verificação e aprovação.

f) Deverá entregar o equipamento após ter efetuado um reset ao mesmo e aos respectivos dados,
assegurando ainda que não existe nenhum bloqueio de segurança ativo;

g) Garantir que não existe qualquer bloqueio de usuário e/ou de rede;

i) O equipamento deverá ser GSM (“Global System for Mobile Communications” - Sistema de Comunicações
Móveis) e ter o menu em língua portuguesa.

j) Deverá retirar o cartão SIM e os cartões de memória do Smartphone a retomar, e eliminar todas as
informações pessoais armazenadas no dispositivo, não sendo a VertentAplicada responsável pela destruição
e / ou perda de informações, ou pela sua utilização por terceiros.

http://www.vertentaplicada.pt/

