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3 ANOS DE GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A Satellite Industries, Inc. garante ao comprador original que o reboque do banheiro da Satellite Suites™ estará livre 
de defeitos de fabricação em materiais e mão-de-obra durante um período de três anos a partir da data de envio. Se, 
após exame pela Satellite Suites™, ou pelo nosso representante, qualquer peça ou peças cobertas forem 
determinadas como defeituosas, a Satellite providenciará, gratuitamente, a reparação ou substituição dos referidos 
artigos à discrição da Satellite. Esta garantia está sujeita às seguintes exclusões e limitações. 

Responsabilidade do Cliente: O cliente é responsável pela manutenção e ajustes normais dos produtos. Deve 
ser feita uma notificação à Satellite Suites™ sobre a necessidade de reparações em garantia. A Satellite não 
será responsável pelos custos de transporte de e para as instalações de reparação, perda de receitas devido a 

tempo parado ou custo de aluguer de equipamento.  

Esta garantia não se aplica a componentes ou acessórios não fabricados pela Satellite que tenham uma 
garantia escrita do fabricante: aparelhos de ar condicionado, aquecedores, torneiras, sanitas, bombas de água, 
conversor, ventiladores de ventilação, conversor de potência

A fim de acelerar as reclamações, a Satellite Suites tratará dos créditos do fabricante. Contacte a 
Satellite Suites em 574-350-2150.
A(s) peça(s) garantida(s) deve(m) ser devolvida(s) às Satellite Suites a fim de que a peça seja coberta.

Satellite Suites™, Atenção: Garantia, 1686 Commerce Drive, Bristol, IN  46507

Esta garantia aplica-se apenas a produtos colocados em utilização normal. Não se aplica a qualquer produto 
que tenha sido abusado, negligenciado (ou seja, lubrificação, pressão de pneus, transportado com tanque de 
resíduos cheio, etc.), exposto a produtos químicos abrasivos ou corrosivos, danificado num acidente ou falhas 
causadas pela falta de manutenção de rotina ou de winterization per Satellite Suites™ procedimento de 
winterization (https://www.satelliterestroomtrailers.com/resources/winterizing). Os artigos que tenham sido 
alterados ou reparados por qualquer outra pessoa que não a Satellite ou uma instalação de reparação 
autorizada pela Satellite serão também excluídos da cobertura da garantia.

RECLAMAÇÕES EXCLUÍDAS DESTA GARANTIA

O Satellite Suites™ não é responsável por reclamações relacionadas com qualquer um dos seguintes assuntos: (1) 
qualquer tipo de deformação, incluindo arranhões, amolgadelas, lascas, rasgões, ou deformação em qualquer 
superfície não causada pelo Fabricante; (2) desgaste do chão; (3) danos devidos a reparações não autorizadas, 
abuso, uso indevido, negligência, ou sobrecarga (conforme determinado pela GVWR); (4) corrosão metálica de 
fertilizantes, cimento, produtos químicos cáusticos, etc, (5) danos causados por engate inadequado de bola ou 
engate de reboque de veículo; (6) danos causados por por porcas de porcas soltas ou mal torcidas; (7) tinta, 
decalques ou gráficos; (8) cabos de reboque de veículo; (9) alinhamento de pneus; (10) danos em qualquer veículo de 
reboque; (11) danos causados por actos de Deus ou terrorismo; (12) danos causados por roubo de vandalismo (12) 
danos causados por reboque com água ou resíduos em tanque(s) e/ou reboque sobre o GVWR classificado.

RENÚNCIA A GARANTIA ADICIONAL

O fabricante não faz quaisquer garantias expressas ou implícitas a não ser as especificamente estabelecidas na 
presente garantia. Nenhum empregado ou representante autorizado tem autoridade para alterar ou modificar esta 
garantia. As garantias implícitas, incluindo as de comerciabilidade, finura para um fim específico são excluídas na 
medida da lei e quando não excluídas são limitadas a um período de um ano a partir da expedição. Em caso algum a 
Satellite Industries, Inc. será responsável por danos indirectos, especiais, consequentes ou limitações sobre a duração 
de uma garantia implícita, pelo que as limitações e exclusões acima mencionadas podem ou não ser aplicáveis ao 
utilizador. Para o Serviço de Garantia, contactar as Satellite Suites através do número 574-350-2150.
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