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12. Certifi cado de Garantia
Este certifi cado concede a você, a partir da data da nota fi scal de compra deste aparelho, 
os seguintes benefícios:

GARANTIA DE 01(UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, 
desde que o aparelho seja instalado e operado de acordo com este Manual do 
Usuário, em condições normais de uso e serviço. Dentro desse período, o aparelho 
terá assistência dos credenciados SPRINGER sem ônus de peças e mão-de-obra para 
o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL. Não estão 
incluídas neste prazo de garantia adicional peças plásticas, assim como problemas 
com aparelhos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, 
ácidos ou alcalinos. Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a contar da 
data de compra do aparelho.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

• Danos Causados por movimentação incorreta e avarias de transporte;

• Despesas eventuais de transporte do aparelho até a ofi cina;

• Despesas de locomoção do técnico para atendimento a domicilio quando o aparelho   
estiver fora do perímetro urbano da cidade sede do credenciado SPRINGER.

A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTES CASOS:

• Modifi cações das características originais de fabrica;

• Dados de identifi cação do aparelho alterados ou rasurados;

• Aparelho ligado em rede com tensão diferente da especifi cada na etiqueta de 
identifi cação;

• Danos causados ao aparelho por incêndio, inundação, casos fortuitos ou inevitáveis;

• Aparelhos ligados com comandos à distância não originais de fábrica;

• Qualquer instalação diversa da recomendada por este manual;

Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia 
estas serão, sempre que possível, reparadas, ou em ultimo caso substituídos por igual 
ou equivalente. Fica este compromisso limitado apenas a reparos e substituição dos 
componentes defeituosos. O mau funcionamento ou paralisação do equipamento 
ou sistema, em hipótese alguma, onerará a SPRINGER CARRIER LTDA, com eventuais 
perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do 
fabricante aos termos aqui expostos. Quaisquer reparos ou componentes substituídos 
após a data em que se extingue esta Garantia serão cobrados integralmente do usuário.

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO 
ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR 

COMPROMISSO EM NOME DA SPRINGER CARRIER LTDA.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO.

Para sua tranqiilidade, mantenha a nota fi scal de compra do aparelho junto a este 
certifi cado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços em Garantia.


