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OBRIGADA POR COMPRAR 
CONNOSCO !

EXCELENTE ESCOLHA

Acabou de dar uma nova vida a este smartphone, 
que estava à sua espera da          commerce.

Antes dele chegar a si, nós examinamos, 
recondicionamos e demos -lhe o máximo  
cuidado nas nossas instalações.

Ao todo, o seu telemóvel passou por 35 pontos 
de verificação de forma a garantir a melhor 
experiência possível.

Se, apesar dos nossos melhores esforços, 
alguma coisa falhar, pode tirar partido da sua 
garantia na loja Auchan. mais perto de si.

Os manuais de utilização estão disponíveis  
no sites dos fabricantes.

A Recommerce recebeu as certificações ISO 
9001: 2015 (Qualidade) e ISO 14001: 2015 
(Ambiental) da DNV GL.Os smartphones da 
Recommerce foram premiados com o nível de 
ouro «Refurbished Mobile Label» da Rcube.

RECOMMERCE SOLUTIONS É UMA SOCIEDADE PÚBLICA LIMITADA 
COM UM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPERVISÃO. COM 
CAPITAL SOCIAL DE € 248.415,40 - 513 969 402 R.C.S. CRÉTEIL - NAF 
4791A - N.º DE CONTRIBUINTE: FR01-51-39-69-402. 
54 AVENUE LÉNINE 94250 GENTILLY - FRANÇA

NOTA: EM CASO DE AVARIA PODE DESLOCAR-SE A UMA DAS NOSSAS LOJAS COM 
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE TELEMÓVEIS. CONSULTE AS LOJAS EM NOS.PT



COMO CONFIGURAR O 
SEU TELEMÓVEL

CONFIGURAÇÃO DO TELEMÓVEL

Carregue totalmente a bateria 
antes de ligar o telemóvel.
A bateria do seu smartphone 
foi verificada para garantir que 
está a funcionar corretamente.

Atenção : antes de instalar 
qualquer atualização, verifique  
se é compatível com o modelo  
do equipamento e siga as  
instruções do fabricante.

Insira o seu 
cartão SIM

Ligue o  
telemóvel

Siga as  
instruções
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nossos compromissos

Telemóvel com garantia de 3 anos

Aspeto estético inspecionado

Desbloqueado para 
todos os operadores

Totalmente limpo

Autonomia da bateria verificada 

Testado (mínimo de 35 verificações) 
e em pleno funcionamento

Acessórios novos  
fornecidos na caixa

Reiniciado com todos  
os dados apagados


