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Consells
Si l’aparell d’ús domèstic es desbarata i 
ja no està cobert per la garantia legal, la 
persona consumidora pot triar el SAT (servei 
d’assistència tècnica) podent optar pels oficials 
de la marca o els genèrics. Però, abans de 
res, pensar si tenim alguna assegurança de la 
llar que ens puga cobrir el problema que ha 
sorgit (pujades o baixades de tensió, avaries 
elèctriques, danys per aigua, incendi…..).

A l’hora de triar un SAT, és important seguir 
una sèrie de consells:

Informe’s en diferents SAT dels preus 
per hores de treball, per desplaçament 
i altres costos associats, triant la millor 
relació qualitat-preu.

Desconfie d’empreses en les quals 
només apareix un simple telèfon mòbil 
o de tarifació addicional o especial, i 
no apareix cap domicili. Quan aparega 
en les seues dades una determinada 
adreça, és aconsellable verificar que és 
efectivament la seu de l’empresa.

Sol·licite un pressupost previ a la 
reparació. Ha de saber que, si es 
realitza un pressupost i finalment no 
l’accepta, li podrien cobrar per la seua 
confecció. 

En el cas que hagueren d’emportar-
se l’electrodomèstic a l’establiment 
del servei tècnic, no oblide que ha de 
facilitar-li l’oportú resguard de depòsit.

Exigisca factura quan la reparació 
s’efectue, ja que serà fonamental per a 
presentar futures reclamacions.

Tinga en compte que, excepte si 
renúncia a elles, han d’entregar-li les 
peces substituïdes.

Recorde que les reparacions compten 
amb una garantia mínima de 3 mesos.

Una vegada finalitzada la reparació, i 
abans que la persona del servei tècnic 
abandone el domicili, verifique amb 
ella que l’aparell té un funcionament 
correcte i que l’avaria ha sigut 
totalment solucionada.

En cas que sorgisca algun problema 
o incidència amb el SAT, no dubte a 
sol·licitar-los la fulla oficial de queixes 
i reclamacions de la Generalitat 
Valenciana, que han de portar amb si el 
personal del servei tècnic. 

Sempre que puga, trie un SAT que 
estiga adherit al Sistema Arbitral 
de Consum, ja que això suposa una 
garantia addicional per a la resolució 
dels conflictes que pogueren 
sorgir entre l’empresa i la persona 
consumidora.

Les reparacions 
a domicili dels 
electrodomèstics
Les reparacions d’electrodomèstics 
voluminosos i difícils de transportar 
com a rentadores, frigorífics, 
rentavaixelles, etc., habitualment es 
realitzen en el domicili de les persones 
consumidores després de contactar 
amb el servei d’assistència tècnica. 

Els drets bàsics de les persones 
consumidores en aquest cas són de 
dos tipus: informació prèvia i garantia 
posterior.

Quan s’avaria un electrodomèstic el 
primer és comprovar si està o no dins 
del període de garantia. Si encara està 
en garantia, el recomanable, si volem 
que el fabricant ens continue atorgant 
com a vàlida la garantia sobre aquest, és 
dirigir-se a un servei oficial de la marca.

Per al cas de no estar el producte en 
garantia, havíem d’abonar la reparació 
sent essencial demanar pressupost 
previ.
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En cas d’urgència, convé reflexionar si 
podem esperar l’endemà laborable o 
no, ja que els recàrrecs que ens poden 
cobrar per desplaçament i reparació 
poden ser molt elevats.

Desaconsellem recórrer a empreses 
“24 hores” o de “reparacions urgents” 
llevat que no es necessiten realment, 
ja que el seu caldo de cultiu és la 
desesperació dels seus clients, que 
pagaran “el que siga” perquè els 
resolguen el seu problema.

En aquests casos, una alternativa 
és contactar amb la companyia 
d’assegurances per a sol·licitar 
el servei urgent o bé un SAT de 
confiança.

Despeses per 
     desplaçament 
              urgent
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