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CERTIFICADO DE GARANTIA
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Essa garantia tem duração de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação ou 1 (um) ano, a contar da data 

da Nota Fiscal do revendedor. É válida contra defeitos de fabricação que o reparo do produto, 

eventualmente possa apresentar durante o período de garantia.

Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou 

a compra, para que após análise, a troca do reparo seja efetuada, sem ônus por parte de V. Sa., exceto 

eventuais despesas com transporte até a loja.

Somente não aceitaremos reclamações, dentro do prazo de garantia, se:

a) Na instalação não for utilizado o corte de freqüência indicado no manual do produto.

b) Depois de inspecionado, o produto mostrar evidências de modificações ou reparos realizados por 

pessoa não autorizada;

c) Se constatado utilização de produtos químicos nos componentes do produto;

d) Se constatada queima da bobina (fio da bobina totalmente preto);

e) Se constatado desenrolamento da bobina;

f) Se o produto apresentar sujeira no GAP;

g) Não for utilizado o reparo original do produto.

A garantia estende-se apenas em favor do comprador original para não entrar em conflito com a aplicação da 

lei. Na eventualidade da HINOR decidir modificar o desenho e/ou fazer melhorias técnicas neste produto, não 

será obrigada a incluir estas mudanças em qualquer outro produto anteriormente fabricado. A garantia ora 

concedida engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não responsabilizando a HINOR no 

entanto, pelo pagamento de qualquer indenização, seja a que título for.
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