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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste 

certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido

 pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de

Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela 

GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças

com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto 

impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor 

deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de 

compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a 

data de sua aquisição.  Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o 

preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e 

responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, 

mau condicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, 

utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, 

incompatíveis com a destinação do produto:

 • Permitir quedas sobre superfícies rígidas; • Ligar o aparelho em tensão 

elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

 • Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por

 pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

 • Abrir o aparelho;   • Utilizar peças não originais;  • Permitir o conserto em postos

 não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

 • Frete de envio e recebimento do produto;  • Ressarcimento por revisões que haja 

manutenções por desgaste e limpeza.

Não se preocupe com a tensão elétrica da prancha, pois a mesma é bivolt.

Deixe que a prancha atinja a temperatura adequada antes de começar a usá-la.
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      Se o cordão de alimentação está dani�cado, ele deve ser  substituído pelo 
fabricante ou agente autorizado ou pessoa quali�cada, a �m de evitar riscos.


