TERMO DE GARANTIA PARA PANELAS DE PRESSÃO

GARANTIA
A panela de pressão Rochedo é garantida por 2 (dois) anos, contados a partir da data
da compra evidenciada na nota fiscal. Recomenda-se, para sua garantia, guardar a
nota fiscal de compra do seu produto juntamente com o manual de instruções.
Responsabilidade do Fabricante
O fabricante garante ao consumidor consertar o produto, durante o prazo de
garantia, em caso de defeito de fabricação, sempre que o defeito não tenha sido
ocasionado por uso inadequado ou má conservação do produto e, desde que, os
acessórios sejam originais Rochedo. Terminado o prazo de garantia, cessa a
responsabilidade do fabricante citada acima.
Exclusão da Garantia Contratual
• Peças consideradas com defeito por uso inadequado ou má conservação do
produto.
• Problemas decorrentes da substituição de peças por outras não originais.
• As despesas de manutenção e custos de envio de produtos e peças nos dois
casos acima.
• Peças sujeitas a substituição, em decorrência do uso normal do produto, como:
anel de vedação, cabos, asa e conjunto de válvulas.
• Desgaste natural do produto e do revestimento antiaderente (no caso de panelas
revestidas), em decorrência do seu uso irregular, contínuo e prolongado.
• Danos ao revestimento antiaderente (no caso de panelas revestidas) provocado
pelo contato de objetos metálicos, agressivos e/ou abrasivos.
• Manchas ou diferenças de coloração do revestimento externo do produto.
• Danos provocados por acidente, batida ou queda do produto.
• Danos decorrentes da utilização em estabelecimento comercial, posto que o
produto foi projetado e fabricado exclusivamente para uso doméstico.
• Manchas ou diferenças de coloração do revestimento externo do produto.
• Embalagem avariada.
• Danos ocasionados ao produto, provocados pela embalagem danificada ou
armazenamento irregular. Problemas ocorridos durante o transporte.
• USE SOMENTE ACESSÓRIOS ORIGINAIS ROCHEDO. AS PEÇAS NÃO
ORIGINAIS PODERÃO AFETAR O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO E
PROVOCAR ACIDENTES GRAVES.
• EM CASO DE PROBLEMAS COM O SEU PRODUTO, MANTENHA TODAS AS
PEÇAS PARA POSTERIOR ANÁLISE DA EMPRESA.
Substitua a válvula controladora de pressão (peso), a válvula de
segurança repetitiva e o anel de vedação por peças originais em caso de
mau funcionamento, ressecamento, quebra ou após cada ano de uso.

