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CERTIFICADO DE GARANTIA
ATENÇÃO 

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo 
tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do 
produto.
Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, 
proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam 

garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham 
a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, 
conforme expresso na nota fiscal de compra.

2.  Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará 
automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.

3.  Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a 
Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de 
transportes do produto correm por conta do consumidor.

5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão 
trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as 

recomendações do manual de instruções do produto,
 b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou  consertado por 

oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não 

original,
 d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 e) Se o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou 

rasurado,
 f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7.  Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.
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Garantia e assistência técnica
Se necessitar de informações ou tiver algum problema, 
visite a página da Walita em www.walita.com.br ou 
contate o Centro de Informações ao Consumidor 
Philips Walita.
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