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GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - ESTEIRA
Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar
seu equipamento MOVEMENT.
Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e
condições da garantia.
A BRUDDEN garante todos os produtos novos MOVEMENT livre de defeitos em
materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.
Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do
produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado.
Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de
garantia e somente ao comprador original do produto. Para utilizar-se desta garantia, o
comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado
MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o
equipamento disponível para inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica
autorizada. O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como
demonstrado abaixo.

GANHE ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NA
GARANTIA ONLINE MOVEMENT!

IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito na tabela abaixo,
É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO www.movement.com.br/garantia.no site
Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa
do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

90 dias
Garantia legal Do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)
Mão de obra, Sensor de pulsação, rodas de transporte,
carenagem e acabamentos plásticos, adesivos.

1 ano

Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do
Consumidor (art. 26, II) de 90 dias.
Painel, Inversor, Placas de interface, Lona, Prancha, Coxim,
Correias, Rolamentos, Componentes de fixação. Pintura em geral,
incluindo os itens cromados e zincados.

5 anos
5 anos, mediante ao cadastro do equipamento na
garantia on-line Movement.
Motor 3.0

59

3 anos
3 anos, mediante ao cadastro do equipamento na
garantia on-line Movement.
Chassis, Motor 1.8
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