
Garantia

O seu produto Brastemp é garantido
contra defeitos de fabricação, pelo
prazo de 12 meses, contado a partir da
data da emissão da Nota Fiscal ou da
entrega do produto, ao primeiro adqui-
rente, sendo:

• Os 03 (três) primeiros meses - garantia
legal;

• Os 09 (nove) últimos meses, - garantia
especial, concedida pela Whirlpool
S.A.;

A garantia compreende a substituição
de peças e mão-de-obra no reparo de
defeitos devidamente constatados, pelo
fabricante ou pela Rede de Serviços
Brastemp, como sendo de fabricação;
Durante o período de vigência da garan-
tia, o produto terá assistência técnica da
Rede de Serviços Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam
automaticamente invalidadas se:

• O uso do produto não for exclusiva-
mente doméstico;

• Não forem observadas as orientações
e recomendações do Manual do
Consumidor quanto a utilização do
produto;

• Na instalação do produto não forem
observadas as especificações e reco-
mendações do Manual do Consumi-
dor quanto às condições para insta-
lação do produto, tais como, nivela-
mento do produto, adequação do
local para instalação, tensão elétrica
compatível com o produto, etc.;

• Na instalação, as condições elétricas
e/ou hidráulicas e/ou de gás não
forem compatíveis com a ideal reco-
mendada no Manual do Consu-
midor do produto; 

• Tenha ocorrido mau uso, uso inade-
quado ou se o produto tiver sofrido
alterações ou modificações estéticas
e/ou funcionais, bem como, tiver sido
realizado conserto por pessoas ou
entidades não credenciadas pela
Whirlpool S.A.;

• Houver sinais de violação do produto,
remoção e/ou adulteração do número
de série ou da etiqueta de identifi-
cação do produto.

As garantias legal e/ou especial não
cobrem:
• Despesas com a instalação do produto

realizada pela Rede de Serviços
Brastemp, ou por pessoas ou empre-
sas não credenciadas pela Whirlpool
S.A., salvo os produtos com instalação
gratuíta informada no manual;

TERMO DE GARANTIA

Modelo BZC12BEANA/BZC12BEBNA

Dimensões sem embalagem (mm)

Altura 633

Largura 280

Profundidade 510

Potência (W) 50

Faixa de temperatura (°C) 12 a 18

Capacidade

Total 33 litros

Garrafas 12 garrafas

Peso sem embalagem (kg) 12,2

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas
e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Caracteríticas Técnicas
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