
satelliteindustries.com | information@satelliteindustries.com | 800.883.1123

NOVO CHUVEIRO DE INÍCIO 10 ANOS DE GARANTIA DO PRODUTO 

Satellite Industries, Inc. garante as principais peças de plástico do seu chuveiro portátil FRESH START contra 
defeitos funcionais1  em material ou mão-de-obra durante um período total de 10 anos (120 meses), como 
descrito abaixo. 

O QUE É COBERTO. Esta garantia aplica-se exclusivamente à frente, painéis laterais, telhado e tanque de 
plástico do chuveiro portátil FRESH START fornecido e utilizado comercialmente da forma pretendida. 

QUE ESTÁ COBERTO. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original ou ao aluguer do chuveiro 
portátil FRESH START. Será exigida uma prova de compra. 

PERÍODO DE COBERTURA. A cobertura ao abrigo desta garantia é de um total de 10 anos (120 meses) a partir 
da data de recepção pelo cliente. Uma peça ou reparação fornecida ao abrigo desta garantia assumirá o saldo 
do período de garantia original. 

O QUE O SATÉLITE IRÁ FAZER. Se peças plásticas cobertas por esta garantia incorrerem num defeito 
funcional dentro do período de cobertura, a Satellite fornecerá peças de substituição, ou à sua escolha, 
fornecerá o material e instruções para a restauração do assunto, a uma taxa proporcional à idade descrita 
abaixo2. 

COMO OBTER A COBERTURA. O cliente deve notificar a Satellite Industries, Inc. por escrito para comunicar 
defeitos ao abrigo desta garantia e para providenciar a inspecção de materiais defeituosos. A Satellite pode 
exigir inspecção ou outra verificação de que os bens estão defeituosos, o que pode incluir a devolução de 
algumas ou todas as peças (envio pré-pago pelo cliente). A Satellite assumirá o custo do envio pré-autorizado 
de peças consideradas defeituosas.

O QUE NÃO ESTIVER COBERTO. Esta garantia não cobre danos ou falhas contribuídas ou causadas por: Não 
seguir os procedimentos de montagem de Satélite, modificação não autorizada, manuseamento indevido, 
utilização de solventes incompatíveis ou outros produtos químicos prejudiciais, vandalismo ou acidente. Em 
caso algum a Satellite será responsável por custos de mão-de-obra ou por danos incidentais ou consequentes. 
As seguintes partes estão entre as não cobertas por esta garantia: aquecedor de água, válvulas, componentes 
de chuveiros, etc.

1 O QUE É "DEFEITO FUNCIONAL". Para esta garantia, defeito funcional significa quebra ou outro problema 
que impeça o chuveiro portátil FRESH START de funcionar de acordo com as práticas habituais na indústria de 
chuveiros portáteis. As questões estritamente estéticas não são consideradas um defeito funcional.

2 TAXA PRO RATA DE ANOS. A taxa para cada mês desde a data da recepção até à data do carimbo do correio 
do aviso de defeito será de 1/120 do preço da lista então em vigor para a peça de substituição. Uma parte que 
procure cobertura ao abrigo desta garantia pagará a taxa pro rata de idade e todos os custos de frete e 
expedição. 

ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS GARANTIAS ANTERIORES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO 
QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. 
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