
  

Procedimentos do  Cliente 
 

Premissas 
• Somente os clientes previamente autorizados da Toshiba no Brasil serão 

autorizados a utilizar este processo de devolução. 
• O cliente somente poderá retornar unidades com falhas verificadas. 
• O cliente somente poderá retornar unidades que estão sob garantia. 
• O cliente deverá aceitar de volta todas as unidades sem defeitos (NTF) testados 

pelo processo de testes da ISS / MB Solutions. 
o Um percentual excessivo de unidades NTF pode ocasionar uma cobrança 

pelos custos de processamento. 
• Os clientes da Toshiba deverão fornecer qualquer e toda documentação para 

cada unidade como solicitado pela ISS / MB Solutions no sentido de evitar 
impostos de importação. 

 
Procedimentos de Trabalho 

 O cliente deve contactar a ISS / MB Solutions para obter um número de RMA 
para as unidades em garantia; 
o Informação para contato: 

E-mail: toshiba@mbsolution.com.br 
Web: www.toshibastorage.com / brazilsupport 

 RMA # s serão emitidos somente para os clientes autorizados. 
 ISS / MB Solutions irá retornar com um número de RMA dentro de 2 dias úteis. 
 A resposta mostrará claramente o status de garantia de cada unidade. 

Nenhuma unidade designada como Fora de Garantia (OOW) devem ser enviado 
pelo cliente. 
Drives OOW recebido não será creditado e será devolvido ao cliente por conta 
do cliente. 

 ISS / MB Solutions irá verificar as unidades modelo e número de série para 
comparar com a solicitação de RMA. Todas as unidades recebido dentro de um 
número de RMA e que não constar no RMA original será devolvido ao cliente 
que se responsabilizará pelos custos do retorno. 

 ISS / MB Solutions irá inspecionar visualmente / fisicamente (VMI) as unidades 
retornadas para detectar qualquer dano, manuseio inadequado, fraude e / ou 
irregularidades nas etiquetas ou nas próprias unidades. 
Se a unidade falhar nessa verificação de VMI,  o cliente será notificado e terá a 
opção (dependendo da falha) solicitar a sua unidade de volta à sua custa ou 
autorizar a ISS para sucatear a unidade. 
Nenhum crédito será dado para qualquer unidade que não passe pelo processo 
de VMI. 

 Então a ISS / MB Solutions testará cada unidade que passou pelo VMI. 
 As unidades NTF serão devolvidos para o cliente às custas Toshiba e não 

haverá nenhum crédito. 
o Uma percentagem excessiva de unidades NTF pode levar à uma possível 

cobrança pelos  custos de processamento e de fretes. 
 Unidades defeituosas serão tranformados em sucata e o cliente receberá o 

credito pelas unidades. 
 A Toshiba irá fornecer uma nota de crédito ao cliente em até 30 dias após o 

recebimento pelo ISS / MB Solutions. 
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