
Política de Embalagem de unidade de Disco Rígido da Toshiba 
 
Política de embalagens 
 
O Disco Rígido da Toshiba consiste de delicados mecanismos empregando tolerâncias de engenharia 
muito finas e dispositivos eletricamente sensíveis que podem ser facilmente danificados, sendo necessários 
os devidos cuidados durante a instalação, remoção e transporte. 
 
É importante que você siga as instruções quando retornar o produto afim de evitar qualquer dano que 
possa invalidar a garantia. 
 
Todos as etiquetas não originais devem ser removidas. Produtos enviados com etiquetas não originais – 
por exemplo: etiqueta de garantia do revendedor – serão rejeitados. 
 
Todos os acessórios de montagem ou trilhos devem ser removidos antes enviar o produto. Se enviados 
não serão devolvidos. 
 
A Toshiba fornece o produto acondicionado em um saco anti-estático apropriado. Favor utilizá-lo para 
retornar o produto defeituoso. 
 
Todos os produtos devem ser devolvidos nas caixas originais. 
 
Quando a embalagem original não estiver disponível, o método preferido é utilizar espuma sobre todas as 
superfícies, com 2 polegadas ou 5 centímetros de espessura. 
 
O uso do plástico bolha é aceitável caso não disponha de espuma. Deve-se usar o número de camadas 
necessário para atingir 2 polegadas ou 5 centímetros de espessura. 
 
Não será aceito uso de sacos acolchoados do correio, espuma granulada, papel normal ou picado, porque 
estes não oferecem proteçãoo adequada ao transporte do produto, ocasionando a perda da garantia. 
 
O produto deve estar adequadamente apoiado por todos os lados e não colocado frouxamente dentro da 
caixa. 
 
O número de RMA deve estar visível de forma evidente na parte externa da caixa de transporte. 
 
Qualquer produto entregue , que não esteja em conformidade com esta política de embalagem, será 
rejeitado. 
 
Sua cooperação permitirá que a Toshiba reduza o tempo de retorno para a sua solicitação de garantia e 
também irá fornecer informações mais confiáveis sobre a falha do produto, resultando em melhor 
suporte e qualidade do produto. 
 
Quando retornar o seu produto para garantia, favor familializar-se com a Política da Garantia Limitada, 
Exclusões de Garantia e Devoluções e Embalagem. De outra forma a sua garantia será invalidada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemplos de embalagens aceitáveis. 
Caixa de papelão resistente e protegido contra danos físicos e elétricos 

      
Exemplo de embalagens de retorno inaceitáveis: 
Proteção física ou elétrica inadequadas 

         
 

       

      


