Termo de Garantia
•

Os modelos Consul Multi Air Digital
7500, Consul Multi Air Digital 7500 com
aquecimento, Consul Multi Air Digital
10000, Consul Multi Air Digital 10000
com aquecimento, Consul Multi Air
Mecânico 10000 e Consul Multi Air
Mecânico 10000 com aquecimento têm
garantia de 12 meses (3 (três)
primeiros meses - Garantia Legal. 9
(nove) últimos meses - Garantia
Especial, concedida pela Whirlpool
S.A.) para defeitos de fabricação e
corrosão da parte externa do produto.

2. Reparos e defeitos que não forem
comprovadamente de fabricação.
3. Oriundos de uso impróprio, negligência
ou sinistro e catástrofes naturais.
4. Com transporte, embalagem e seguro,
em caso de necessidades de reparos
fora do perímetro urbano das
cidades e/ou localidades onde
5. Com a instalação do produto e
preparação dolocalpara a mesma (ex.:
rede elétrica, alvenaria, aterramento,
etc.)
6. Com a queima do compressor,
provocada por problemas na rede
elétrica ou tensão inadequada.

Esta garantia fica inválida se:
1. Na instalação ou utilização não forem
observadas as especificações e
recomendações deste Manual.
2. Houver sinais de violação do produto
ou adulteração de sua identificação.

Consul

Não estão cobertas por esta garantia as
seguintes despesas:
1. Chamados relacionados a orientação
de uso de eletrodomésticos, cuja
explicação esteja presente no Manual de
Instruções ou em Etiquetas Orientativas
que acompanham o produto, serão
cobrados dos consumidores.
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A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma
pessoa ou entidade a assumir em seu
nome, qualquer outra responsabilidade
relativa à garantia de seus produtos além
das aquiexplicitadas.
A Whirlpool S.A. se reserva o direito
de alterar as características
gerais, técnicas e estéticas de seus
produtos sem prévio aviso.
Esse Termo
T
de Garantia é válido para
produtos vendidos no território brasileiro.
Para sua tranqüilidade mantenha este
T rmo de Garantia e Manual do
Te
Consumidor sempre a mão.
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