TERMO DE GARANTIA

A Garantia tem duração de 01 (um) ano, sendo 03 (três) meses conforme os termos da Lei 8078 de 11 de
setembro de 1990 e 09 (nove) meses por conta da política AmazinGrill, contados a partir da data de
emissão da Nota Fiscal, ressalva feita aos componentes relacionados na cláusula quarta (4°) deste termo.
Os serviços de Assistência Técnica serão prestados diretamente pela fábrica ou através da rede de
autorizados, de segunda a sexta das 8h00 às 17h00 horas.
Fora da Grande São Paulo, ou fora da área de atuação das empresas autorizadas as despesas de
deslocamento, viagem, estadia, transporte e alimentação do(s) técnicos(s) correrão por conta do cliente.

2. A GARANTIA NÃO COBRE MAU FUNCIONAMENTO CAUSADO POR:
Falta de pressão, oscilação e/ou interrupção da vazão de gás, falta de manutenção preventiva ou falta de
limpeza que possa causar, bloqueio dos queimadores, botões e válvulas.
Uso inadequado de produtos de limpeza ou não previstos no Manual de Uso do equipamento.
Uso ou operação inadequada do equipamento que cause danos ou descalibragem do mesmo.

3. ITENS NÃO INCLUSOS NA GARANTIA
Componentes com vida útil aleatória, tais como: pilhas, botões, queimadores, grelhas, chapas, etc.
Conversão do equipamento para outro tipo de gás (GLP para GN ou GN / GLP), bem como peças e
componentes necessários para a conversão.
Regulagem de equipamentos, os quais durante sua utilização tenham se desregulado por imperícia ou
mudança de parâmetros por ação do usuário.

4. A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA NOS CASOS DE:
A garantia fica automaticamente inválida nos casos de instalação efetuada por profissionais não
autorizados e/ou homologados, nestes casos a garantia estará limitada a defeitos comprovados de
fabricação por um período de 03 (três) meses, conforme lei 8078 de 11 de setembro de 1990.

Instalação, manuseio ou utilização em desacordo com o Manual de Instruções, utilização para fins
diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.);
Acidentes durante o transporte. Salvo quando o mesmo for responsabilidade do fabricante.
Mudança de local da instalação sem conhecimento ou acompanhamento de empresa autorizada e/ou
homologada.
A garantia fica automaticamente inválida por problemas ocasionados por armazenamento inadequado,
alterações ou modificações técnicas não autorizadas.
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