
11
do contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 

12 meses, contado a partir da data da emissão 

fabricação, pelo prazo de 03 meses (garantia 

legal), contado a partir da data da emissão da 

ro adquirente.

A garantia compreende a substituição de peças e 

mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente 

constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Ser-

viços Brastemp, como sendo de fabricação. 

Durante o período de vigência da garantia, o 

viços Brastemp.

Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpo-

ol S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis 

pela constatação de defeitos e execução de re-

se defeitos constatados durante o prazo de ga-

rantia forem de fabricação, o fabricante se obri-

ga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 

o seu produto a partir da data da chamada.

Para eventuais consertos, o consumidor deverá 

autorizada.

maticamente invalidadas se:

mendações do Manual do Consumidor quanto a 

Consumidor quanto às condições para instalação

do produto, tais como, nivelamento do produto,

licas e/ou de gás não forem compatíveis com a 

ideal recomendada no Manual do Consumidor do 

inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações 

como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou 

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

ao produto, mesmo aqueles comercializados pela 

adaptações necessárias à preparação do local para 

tes da falta de fornecimento ou problemas e/ou 
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decorrentes da falta de limpeza e excesso de 

resíduos, bem como decorrentes da ação de ani-

ou ainda, decorrentes da existência de objetos 

em seu interior, estranhos ao seu funcionamen-

em consequência de remoção, manuseio, quedas 

bem como efeitos decorrentes de fato da nature-

Importante:

o produto está de acordo com a compra e a descri-

qualquer problema, recuse o produto, registre o 

com o responsável pelo serviço de entrega.

sados) ou com falta de peças internas ou exter-

nas de produtos vendidos no estado, saldo ou 

garantia de 12 meses apenas para defeitos fun-

pra do produto.

- Instalação em ambientes de alta concentração 

- Instalações em ambientes onde o produto esteja 

exposto a outros produtos químicos ácidos ou al-

para limpeza.

pela utilização inadequada.

determinem que a falha no produto foi causada 

por motivo não coberto por esta garantia.

tativas que acompanham o produto, serão cobra-

dos dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

previamente aprovada pelo consumidor, confor-

me tabela de quilometragem emitida pela Whirl-

tros, botões de comando, puxadores, produtos 

riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra 

utilizada na aplicação das peças e as consequên-

cias advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou 

entidade a assumir em seu nome, qualquer outra 

responsabilidade relativa à garantia de seus pro-

A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha 

cal de Compra do produto sempre à mão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e

autorizado quando acionado o atendimento.
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