CERTIFICADO DE GARANTIA
A Harty garante este produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo.
No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto na Harty.
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UF
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MOTIVO/DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DO PRODUTO:

TERMO DE GARANTIA
A Harty assegura ao proprietário do produto, garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo constante no manual de instruções a contar da
data da nota fiscal de compra. A garantia terá validade mediante a presença do selo do INMETRO no produto e importação realizada pela
Harty Comercial Imp. Exp. E Distr. LTDA.

Regras gerais da garantia
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à Harty, pois negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão,
certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade
da Harty a substituição do produto em casos de defeitos técnicos, e também será responsável por definir se os reparos e substituições
necessários serão cobertos ou não pela garantia.

Extinção da garantia
A garantia será automaticamente extinta se:
1. O equipamento não for usado adequadamente (queima, quedas, instalações erradas, descargas elétricas/sobrecargas)
2. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções.
3. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais de uso intensivo.
4. O equipamento conter peças de reposições danificadas (reservatório, kit de mangueira, fonte de carregamento e bicos).
5. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela Harty.
6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da Harty.
7. O prazo de validade estiver expirado.
8. O equipamento não apresentar o selo do INMETRO ou for de origem desconhecida.

IMPORTANTE
Apresente este Certificado preenchido e assinado junto com a nota fiscal de compra e produto com seus acessórios, quando necessitar de
garantia.
O termo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de Instruções se limita a exibição da nota fiscal de compra devidamente
preenchida e sem rasuras.
Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções antes de operá-lo, inclusive declaro ciência total
sobre o termo de garantia apresentado acima.

ASSINATURA:

DATA:
Importado e distruíbo por: Harty Comercial Imp. Exp. Distr. LTDA.

