
POR FAVOR, CONSIDERE O SEGUINTE: 
• Se enviar a caixa de produto original e esta for 

danificada no transporte, a Nintendo não a 
substituirá. 

• A Nintendo declina qualquer responsabilidade pelo 
envio de qualquer item ou acessório que não seja 
parte integrante do produto (por exemplo, cartões 
SD, protetores de ecrã, caixas de proteção, 
autocolantes...). 

• Certifique-se de que o produto está bem embalado 
antes de o enviar. A Nintendo não se responsabiliza 
por quaisquer danos ou perdas resultantes de 
embalagens incorretas. 

 
 
 
 
 

 

 
  INSTRUÇÕES PARA EMBALAR 
 
  

Se necessita enviar apenas a sua consola para que o serviço técnico o inspecione, siga as seguintes 
instruções de embalamento de forma segura.   

  

NECESSITARÁ: 
• Uma caixa de tamanho adequado na qual o conteúdo não seja 

visível. 

• Fotocópia da prova de compra. 

• O seu número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.   

• Embalagem protetora, por exemplo papel ou plástico bolha. 

• Tesoura e fita adesiva. 
 
 
 
 

 

  PASSO 1 
Sempre que possível, por favor, faça uma cópia de 
segurança dos dados. Antes de embrulhar a consola, 
assegure-se que retirou o cartão de jogo, cartão de 
memória micro SD, Joy-Con e os acessórios. 
 

PASSO 2 
Embrulhe bem a sua consola com uma embalagem 
de proteção para a proteger de danos. 

PASSO 3 
Coloque a consola numa caixa com espaço suficiente.  
Lembre-se de incluir uma fotocópia do comprovativo de 
compra. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  PASSO 4 

Antes de fechar e selar a caixa, certifique-se de que 
os itens estão seguros, desligados, com as opções 
de conectividade e controlo parental desativadas, 
que não existem espaços na embalagem e verifique 
que o conteúdo está correto. Indique no exterior da 
caixa o número de ordem de reparação fornecido 
pela Nintendo. 

 
  PASSO 5 

Entregue a embalagem ao nosso serviço de 
transporte que o contactará por e-mail para proceder 
à recolha. 
Não se esqueça de incluir uma fotocópia do 
comprovante de compra. 

  
 

LEMBRE-SE DE 
REMOVER O 
CARTÃO SD 



POR FAVOR, CONSIDERE O SEGUINTE: 
• Se enviar a caixa de produto original e esta for 

danificada no transporte, a Nintendo não a 
substituirá. 

• A Nintendo declina qualquer responsabilidade 
pelo envio de qualquer item ou acessório que não 
seja parte integrante do produto (por exemplo, 
cartões SD, protetores de ecrã, caixas de 
proteção, autocolantes...). 

• Certifique-se de que o produto está bem 
embalado antes de o enviar. A Nintendo não se 
responsabiliza por quaisquer danos ou perdas 
resultantes de embalagens incorretas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se necessita enviar um produto Nintendo (junto com qualquer acessório da Nintendo) para que o serviço 
técnico o inspecione, siga as seguintes instruções de embalamento de forma segura.     

 

• Uma caixa de tamanho adequado na qual o conteúdo não seja 
visível. 

• Fotocópia da prova de compra. 

• O seu número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.   

• Embalagem protetora, por exemplo papel ou plástico bolha. 

• Tesoura e fita adesiva. 
 
 
 

PASSO 1 
Sempre que possível, por favor, faça uma cópia de 
segurança dos dados. Retire os cartões de jogo e SD 
do produto antes de o embalar. 
 
• Por favor, envie apenas produtos oficiais Nintendo. 
• Só é necessário enviar os itens relacionados com o 

problema indicado. 

   PASSO 4 
Antes de fechar e selar a caixa, certifique-se de que os 
itens estão seguros, desligados, com as opções de 
conectividade e controlo parental desativadas, que não 
existem espaços na embalagem e verifique que o 
conteúdo está correto. Indique no exterior da caixa o 
número de ordem de reparação fornecido pela 
Nintendo.

PASSO 2 
Embrulhe bem a sua consola com uma embalagem 
de proteção para a proteger de danos. 
 
 
 
 
 

PASSO 5 
Entregue a embalagem ao nosso serviço de 
transporte que o contactará por e-mail para proceder 
à recolha.. 
Não se esqueça de incluir uma fotocópia do 
comprovante de compra. 
 
 

PASSO 3 
Coloque a consola numa caixa com espaço suficiente.  
Lembre-se de incluir uma fotocópia do comprovativo de 
compra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  INSTRUÇÕES PARA EMBALAR 

NECESSITARÁ: 

LEMBRE-SE DE 
REMOVER O 
CARTÃO SD 



POR FAVOR, CONSIDERE O SEGUINTE: 
• Se enviar a caixa de produto original e esta for 

danificada no transporte, a Nintendo não a 
substituirá. 

• A Nintendo declina qualquer responsabilidade pelo 
envio de qualquer item ou acessório que não seja 
parte integrante do produto (por exemplo, cartões 
SD, protetores de ecrã, caixas de proteção, 
autocolantes...). 

• Certifique-se de que o produto está bem embalado 
antes de o enviar. A Nintendo não se 
responsabiliza por quaisquer danos ou perdas 
resultantes de embalagens incorretas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA EMBALAR 

Se necessita enviar um produto Nintendo (consola da Família 3DS e 2DS: New Nintendo 2DS XL, 2DS, 
New 3DS, etc) para que o serviço técnico o inspecione, siga as seguintes instruções de embalamento de 
forma segura.   

NECESSITARÁ: 
• Uma caixa de tamanho adequado na qual o conteúdo não seja 

visível. 

• Fotocópia da prova de compra. 

• O seu número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.   

• Embalagem protetora, por exemplo papel ou plástico bolha. 

• Tesoura e fita adesiva. 
 
 
 
 
 

 

  PASSO 1 
Retire a capa, a caneta, o cartão de jogo e a memória 
SD do produto antes de o embalar. 

 
• Por favor, envie apenas produtos oficiais da 

Nintendo. 
• Só é necessário enviar os itens relacionados com o   
    problema indicado. 
 

PASSO 2 

Embrulhe bem a sua consola com uma embalagem 
de proteção para a proteger de danos.

PASSO 3 
Coloque a consola numa caixa com espaço suficiente.  
Lembre-se de incluir uma fotocópia do comprovativo de 
compra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PASSO 4 

Antes de fechar e selar a caixa, certifique-se de que os 
itens estão seguros, desligados, com as opções de 
conectividade e controlo parental desativadas, que não 
existem espaços na embalagem e verifique que o 
conteúdo está correto. Indique no exterior da caixa o 
número de ordem de reparação fornecido pela 
Nintendo. 

 
 
 
  PASSO 5 

Entregue a embalagem ao nosso serviço de 
transporte que o contactará por e-mail para proceder 
à recolha.  
Não se esqueça de incluir uma fotocópia do 
comprovante de compra. 
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