
CERTIFICADO DE GARANTIA 

 A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. garante este 

produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto 

na assistência técnica. 

PRODUTO 

N° DE SERIE     N° DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

CLIENTE/USUÁRIO  

TELEFONE DE CONTATO   E-MAIL 

ENDEREÇO 

CEP          CIDADE      UF 

REVENDEDOR     VENDEDOR 

 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções 

antes de operá-lo. 

 

ASSINATURA DO CLIENTE 

DATA 

 

TERMO DE GARANTIA 
A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., assegura ao proprietário do 

produto, garantia contra falha material e humana a produção pelo prazo constante no manual de instruções a 

contar da data da nota fiscal de compra do primeiro cliente/usuário. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe 

exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia de 

uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos 

assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a 

substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os 

reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica. 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 



5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, lonas e 

pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, cora, rolamento, 

entre outros. 

7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos 

químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da instalação de 

componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. 

Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou 

fadiga anormal de material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado incorretamente (motores 

de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

 

IMPORTANTE 
Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de compra quando necessitar de 

assistência técnica. 

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão 

por conta do cliente/usuário do produto. 

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste certificado. 

Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o modelo de seu equipamento. 

O tempo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de Instruções se limita ao primeiro 

proprietário, o qual devera comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra devidamente 

preenchida e sem rasuras. 

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade 

da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra. 

 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

 

 

 


