
TERMO DE GARANTIA

KILLMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. garante este produto, obrigando-se a reparar ou substituir peças e 
componentes que, em uso normal, Segundo as recomendações contidas no Manual de Instrução, apresentem 
defeitos de fabricação ou de material-prima, obedecendo as seguintes regras:

PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA GARANTIA

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

RECOMENDAÇÕES

KILLMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

NOME DO PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CIDADE:
NOTA FISCAL Nº: DATA DE EMISSÃO:           /           /

REVENDEDOR:
ESTADO:

ESTADO:

TEL: (    )               -

TEL: (    )               -

I.

II.

III.

IV.

V.

- 06 (seis) meses ao produto, com exceção da lâmpada, que será de 03 (três) meses, contados da data de venda 
ao primeiro consumidor, comprovada pela 1ª via da Nota Fiscal e/ou pelo Certificado de Garantia, devidamente 
preenchido pelo revendedor do produto.

- Os consertos de garantias serão realizados gratuitamente pelos postos de Assistência Técnica Autorizada, desde 
que as peças e componentes apresentem defeitos de fabricação ou montagem, comprovados pela análise técnica.

- Utilização do produto em desacordo com as recomendações técnicas contidas no Manual de Instruções.

- Manutenção preventiva ou corretiva efetuada por pessoas ou oficinas não autorizadas e/ou credenciadas pela 
KILLMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

- Danos sofridos pelo produto decorrentes de acidentes, transportes, acondicionamento ou manuseio inadequado.

- Danos decorrentes de variação de tensão de alimentação.

- Defeitos decorrentes de uso incorreto ou inadequado.

- Para sua segurança, não confie a manutenção deste produto a pessoas ou oficinas não autorizadas pela KILLMO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

- Somente utilize o seu aparelho de acordo com as instruções contidas no manual.

- Para ampliar a vida útil da lâmpada, evite: variação de tensão e choques térmicos.

Qualquer sugestão, dúvida ou reclamação, ligue para o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR KILLMO.
Tel.: (14) 3452-6006/6005 – Fax: (14) 3452-5722 – Email: killmo@killmo.com.br

Rua Senador Rodolfo Miranda, 215 – CEP: 17580-000 – Pompéia/SP – Brasil

Tel.: (14) 3452-6006/3452-6005 – Fax: (14) 3452-5722
Web Site: www.killmo.com.br – Email: killmo@killmo.com.br


