
Certificado de Garantia
A SPRINGER CARRIER LTDA garante a substituição sem ônus de componentes ou peças 

de aparelhos objeto deste manual contra defeitos comprovados de fabricação pelo 

período de 03 meses, garantia por lei, e estende por mais 09 meses a contar da data da 

nota fiscal de aquisição pelo primeiro proprietário, perfazendo um total de 12 meses.

Em caso de atendimento de garantia fora do perímetro urbano de cidades onde o 

fabricante não mantiver empresa credenciada, as despesas decorrentes de transporte 

do aparelho, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, 

correrão por conta do proprietário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

O mau funcionamento ou a paralisação do aparelho, em hipótese alguma, onerará 

a empresa SPRINGER CARRIER LTDA com eventuais perdas e danos do proprietário ou 

usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante apenas os termos aqui expostos.

A Garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

• Aparelho submetido a manutenção durante o período de garantia por empresa 

não credenciada.

• Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de 

segurança e proteção

• Adulteração ou destruição da placa de identificação do aparelho.

• Defeitos causados por utilização em  voltagem inadequada.

• Danos causados por ambientes agressivos.

• Danos causados por acidente de transporte ou manuseio, aplicação inadequada, 

abuso ou operação fora das normas técnicas.

• Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.

Para a utilização da Garantia favor entrar em contato através dos Telefones para 

Contato. 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 tranquilidade, mantenha a nota fiscal de compra do aparelho junto a este Certificado, 

pois ela é documento necessário para solicitação de serviços em Garantia. 

Telefones para contato:

3003.1005 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800.648.1005 - Demais Cidades


