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Caro(a) cliente,
Gostaríamos de o felicitar pela compra do seu produto CARSON 
que foi fabricado tendo em conta os desenvolvimentos técnicos 
mais recentes.

Como trabalhamos constantemente para desenvolver e 
aperfeiçoar os nossos produtos, reservamonos o direito a 
alterações, em qualquer momento e sem aviso prévio, do ponto de 
vista técnico e do equipamento, materiais e design. 

Não podem ser feitas quaisquer reivindicações devido a pequenas 
discrepâncias entre este produto e os dados e as figuras presentes 

no manual.

O manual de instruções é parte integrante do produto. O 
incumprimento do manual de instruções e das instruções de 
segurança nele incluídas anula a reclamação da garantia.

Guarde este manual para futura consulta e para uma 
eventual entrega ao próximo proprietário do produto.

Condições de garantia
Apenas válidas com o comprovativo de compra!
Para este produto, a CARSON concede uma garantia de 24 meses 
relativamente a erros de fabrico em termos de material e produção 
em condições de utilização normais a partir da data de compra no 
revendedor especializado autorizado. Em caso de defeito durante 
o prazo de garantia, entregue o produto juntamente com o 
comprovativo de compra no seu revendedor especializado.

Exceto quando estabelecido em contrário na legislação, a CARSON 
decidirá, por ser exclusivo critério:

(a) eliminar o defeito mediante a reparação gratuita em termos de 
material e mãodeobra;

(b) substituir o produto por um igual ou semelhante.

Todas as peças e produtos substituídos no âmbito da reparação 
prestada são propriedade da CARSON. Nos termos da garantia 
devem ser usadas peças novas ou remanufacturadas. 

Para as peças reparadas ou substituídas é concedida uma garantia 
durante o período remanescente do prazo de garantia original. 
Depois de decorrido o prazo de garantia, as reparações realizadas 
ou peças de substituição fornecidas serão cobradas.

Estão excluídos da garantia:
• Dano ou falha devido ao incumprimento das instruções de 

segurança ou do manual de instruções, força excessiva, queda, 
esforço incorreto ou excessivo, manuseamento incorreto, 
alterações por conta própria, relâmpagos ou outra influência 
decorrente de alta tensão ou corrente.

• Danos que ocorram devido à perda do controlo sobre o 
produto.

• Reparações que não tenham sido realizadas por um serviço de 
assistência autorizado CARSON

• Peças de desgaste e pilhas 

• Defeitos puramente óticos

• Custos de transporte, envio ou seguros

• Custos com a eliminação do produto, assim como com 
instalação e trabalhos de afinação e reinstalação realizados pela 
assistência.

• Quaisquer alterações em fichas e cabos, abertura da caixa e 
danos nos autocolantes.

Declaração de garantia


