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MÓDULO DE SERVIÇO DE ASPIRAÇÃO DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS
12 MESES DE GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Satellite Industries, Inc. garante o módulo de serviço de vácuo portátil contra defeitos funcionais1 no 
material ou na mão-de-obra durante um período de 12 meses, conforme descrito abaixo.

O QUE É COBERTO. Esta garantia limitada aplica-se exclusivamente ao tanque do módulo de 
serviço de vácuo, armários e passadeiras, pára-choques/unidade de transporte, suporte de 
montagem da bomba de vácuo e sistema de montagem do tanque de vácuo. O chassis do veículo e 
o sistema da bomba de vácuo são cobertos pela garantia do fabricante. 

QUE ESTÁ COBERTO. Esta garantia limitada estende-se apenas ao comprador original do módulo 
de serviço de vácuo para sanitários portáteis fabricados por satélite. Será exigida uma prova de 
compra. 

PERÍODO DE COBERTURA.  A cobertura ao abrigo desta garantia limitada é de um total de 12 
meses a partir do momento da expedição. Uma peça ou reparação fornecida ao abrigo desta 
garantia assumirá o saldo do período de garantia original.

O QUE O SATÉLITE IRÁ FAZER. Se uma peça coberta por esta garantia limitada incorrer num 
defeito funcional dentro do período de cobertura, a Satellite fornecerá peças de substituição, ou à 
sua escolha, fornecerá o material e instruções para restauração. 

COMO OBTER A COBERTURA. O cliente deve notificar a Satellite Industries, Inc. por escrito para 
comunicar defeitos ao abrigo desta garantia limitada 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 (transporte pré-pago). A 
Satellite assumirá o custo do transporte pré-autorizado para as 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 ou operacionais do Satélite, modificação não 
autorizada, uso indevido, vandalismo ou acidente. Em caso algum a Satellite será responsável por 
custos de mão-de-obra ou por danos incidentais ou consequentes.

1 O QUE NÃO ESTIVER COBERTO. Esta garantia não cobre danos ou falhas contribuídas ou 
causadas por: Não seguir os procedimentos de montagem ou operacionais do Satélite, modificação 
não autorizada, uso indevido, vandalismo ou acidente. Em caso algum a Satellite será responsável 
por custos de mão-de-obra ou por danos incidentais ou consequentes.

A PRESENTE GARANTIA SUBSTITUI TODA E QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE CAPACIDADE OU FINURA 
COMERCIAL PARA UM DETERMINADO FIM, E TODA E QUALQUER OUTRA GARANTIA É 
EXPRESSAMENTE RECUSADA E EXCLUÍDA. SEM EXPANSÃO OU EXTENSÃO DE QUALQUER 
GARANTIA SERÁ INICIADA DENTRO DE UM (1) ANO A PARTIR DA DATA EM QUE OS NOSSOS 
PRODUTOS LHE FOREM ENTREGUES. 02/10/2021


