
Fe de errata : Manual de instruções original TE-DH 1027  
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Importado no Brasil por: 
Einhell Brasil Comércio e Distribuição de Ferramentas e Equipamentos Ltda. 
Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 1370 Centro Log Embu Unid 54 e 55 - 
CEP 06833-370- SP 
Embu das Artes- Bairro: Água Espraiada- /SP 
CNPJ 10.969.425/0001-67 
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Certificado de garantia 

Estimado(a) cliente, 
A Einhell Brasil Comércio e Distribuição de Ferramentas e Equipamentos Ltda., com sede na 
Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 1370 Centro Log Embu Unid 54 e 55 - Cidade: Embu das Artes- 
Bairro: Água Espraiada- CEP 06833-370- SP, inscrita no CNPJ/MF sob nro.: 10.969.425/0001-67, 
I.E. 298.195.093.117, concede: 
(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto 
no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados 
pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da 
data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8078/90), esta última contada a partir da data da compra (data de emissão da 
Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado e utilizado conforme 
as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto. 
(II) Assistência técnica, assim compreendida a mão-de-obra e a substituição de peças, gratuita para o 
reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e 
somente no território brasileiro. 
Para acionamento da GARANTIA, é indispensável a apresentação da NOTA FISCAL ou do CUPOM 
FISCAL, original, sem emendas, adulteração ou rasuras, e deste CERTIFICADO DE GARANTIA. 
Para obtenção de informações do serviço de Assistência Técnica Credenciada da 
Einhell Brasil Comércio e Distribuição de Ferramentas e Equipamentos Ltda. acesse o site 
www.einhell.com.br ou pelo telefone (11) 4785 0660 
através do seguinte e-mail: contato.brasil@einhell.com. 
• Horário de atendimento: das 8h30 às 18h00, em dias úteis, de 2ª à 6ª feira. 
A GARANTIA NÃO COBRE  
• Remoção e transporte de produtos para análise e conserto.  
• Despesas de locomoção do técnico até o local onde está o produto. 
• Desempenho insatisfatório do produto decorrente da instalação em rede elétrica inadequada ou  
   qualquer  tipo de falha ou irregularidade na instalação e/ou montagem. 

 • Defeitos ou danos ao produto, originados de queda, agentes químicos, água, adulteração ou mau 
uso, bem como de casos fortuitos ou força maior (raios, excesso de umidade e calor, dentre outros). 
• Alterações e/ou adaptações em qualquer parte do produto, que altere sua configuração original.  
• Instalação de qualquer item (não oficial ou não compatível) que venha a prejudicar o desempenho 
do produto.  
• Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado do equipamento, em desacordo com o respectivo 
manual de instruções.  
• Defeitos ou danos provenientes de reparos realizados por mão-de-obra não autorizada pelo fabricante. 
• Defeitos ou danos causados por oxidação, provenientes de desgaste natural resultante das condições 
climáticas existentes em regiões litorâneas e/ou derramamento de líquidos. 
CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA • Defeitos causados por mau uso ou a instalação/utilização em 
desacordo com as recomendações 
do manual de instruções. • Violação dos lacres do produto; indícios de que o produto tenha sido aberto, 
ajustado, consertado, 
destravado; sinais de queda, batidas ou pancadas; modificação do circuito por pessoa não autorizada; 
ou adulteração da identificação do produto ou nota fiscal. 


