Equipamento cardiovascular
comercial
Garantia limitada
LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA
GARANTIA ANTES DE UTILIZAR SEU PRODUTO PRECOR
INCORPORATED. USANDO ESTE EQUIPAMENTO, VOCÊ ESTARÁ
ACEITANDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA A SEGUIR.

Garantia limitada
A Precor Incorporated (“Precor”) garante que todos os produtos Precor
novos estarão livres de defeitos materiais e de fabricação pelos períodos
de garantia aqui estabelecidos. Os períodos da garantia têm início a partir
da data da fatura da aquisição original. Esta garantia aplica-se somente
a defeitos descobertos dentro do período de garantia e só se estendem
ao comprador original do produto. Peças reparadas ou substituídas nos
termos desta garantia estarão garantidas somente pelo período restante
da garantia original. Para reclamações nos termos desta garantia, o
comprador deverá notificar a Precor ou seu Distribuidor autorizado
no período de até 30 dias após a data da descoberta de qualquer não
conformidade e deverá disponibilizar o produto afetado para que ele seja
inspecionado pela Precor ou seu representante de serviço. As obrigações
da Precor sob esta garantia são limitadas de acordo com as disposições
estabelecidas neste documento.
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Períodos de garantia e cobertura
Todos os Produtos cardiovasculares comerciais fabricados e vendidos a
partir de 1º de janeiro de 2015 estão sujeitos aos termos e condições aqui
estabelecidos (com exceção do StretchTrainer, dos Produtos de musculação
e de coberturas específicas de determinados modelos e opções, conforme
definido a seguir):
•

Moldura estrutural: 7 anos

•

Motor de acionamento da esteira: 5 anos

•

Itens sujeitos a desgaste: 1 ano

•

Peças mecânicas e elétricas (incluindo PVS, transmissores): 2 anos

•

Itens de alto desgaste do console, incluindo: conectores para fones de
ouvido, conectores USB e conectores Apple: 90 dias

•

Receptores de televisão de terceiros e/ou caixas receptoras de mídia
(decodificadores de sinais): 90 dias

•

Baterias, receptores não integrados, PVS não integrado e controladores:
1 ano

•

Manutenção do produto (incluindo: base, console, PVS): 1 ano

Garantia estendida limitada e cobertura
Na medida em que o comprador original adquirir uma garantia limitada
estendida para os Produtos cardiovasculares comerciais da Precor, conforme
estabelecido em uma Cotação de produto assinada e aceita pela Precor, tal
garantia limitada estendida (i) só será aplicável a peças Mecânicas e Elétricas
e à Manutenção do produto, se aplicável, (ii) terá início a partir da data da
fatura da compra original, (iii) substituirá, e não representará uma adição a,
os períodos de garantia das peças Mecânicas e Elétricas e da Manutenção do
produto estabelecidos anteriormente (p. ex., o período da garantia padrão e
o período da garantia estendida NÃO serão cumulativos) (iv) estará sujeita a
todos os termos e condições estabelecidos neste documento.
Sob nenhuma circunstância nenhuma garantia limitada estendida será
aplicável às seguintes peças:
•

Itens de alto desgaste do console, incluindo: conectores para fones de
ouvido, conectores USB e conectores Apple

•

Receptores de televisão de terceiros e/ou caixas receptoras de mídia
(decodificadores de sinais)

•

Baterias, receptores não integrados, PVS não integrado, servidores de
cache e controladores

Condições e restrições
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Condições e restrições
Esta garantia só é válida de acordo com as condições estabelecidas a seguir.
1.

Esta garantia só será aplicável:
a.

Caso o produto tenha recebido manutenção da Precor e/ou de equipe
de instalação Certificada pela Precor. Fora da América do Norte, o
produto deverá receber manutenção por meio do escritório Precor ou
pelos Distribuidores autorizados Precor.

b. Caso o produto permaneça em poder do comprador original e seja
apresentada prova de compra.
c.

Caso o produto não tenha sofrido acidente, uso indevido, abuso,
manutenção inadequada ou modificação não realizada pela Precor.

d. Caso as reclamações tenham sido apresentadas dentro do período da
garantia.
2.

Esta garantia não cobrirá danos ou falhas do equipamento ocasionados
por instalações elétricas que não respeitem os códigos elétricos ou
as especificações do manual do proprietário Precor, ou caso não seja
fornecida manutenção justa e necessária como descrita no manual do
proprietário.

3.

A Precor não se responsabiliza pela conectividade entre seus produtos
e a Internet. Esta restrição aplica-se aos serviços, tais como aqueles
fornecidos por Provedores de serviços de Internet, e também ao hardware
relacionado à conectividade com a Internet, tais como cabeamentos
Ethernet, roteadores, servidores e switches.

4.

A Precor não se responsabiliza pela qualidade de televisão, vídeo, áudio
ou de qualquer outra mídia oferecida em seus produtos. Essa restrição
aplica-se aos serviços, tais como aqueles fornecidos por provedores de
televisão a cabo ou por satélite; à intensidade e clareza do sinal; e também
ao hardware relacionado à recepção e ao fornecimento de televisão,
vídeo, áudio e outras mídias. Tais itens de hardware podem incluir
(sem limitações) cabeamento de áudio, vídeo e radiofrequência (RF),
conectores, receptores, moduladores, combinadores, amplificadores de
distribuição, splitters e assim por diante.

5.

A Precor não pode garantir que o sistema de medição de frequência
cardíaca de seus produtos funcione para todos os usuários. A precisão da
medição da frequência cardíaca irá variar com base em diversos fatores,
incluindo fisiologia e idade do usuário, método de uso do sistema de
medição de frequência cardíaca, interferências externas e outros fatores
que possam influenciar a aquisição da frequência cardíaca.

6.

A Precor não garante o funcionamento nem os produtos de outras
empresas (p. ex., sistemas de extremidade, cabeamento de baixa tensão
etc.).
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7.

Com exceção do Canadá, a Precor não paga mão de obra fora dos
Estados Unidos. A garantia limitada do equipamento será anulada caso o
equipamento seja instalado em outro país que não aquele onde ocorreu a
venda.

8.

Peças móveis aparafusadas à moldura estrutural não estão incluídas
na garantia da “Moldura estrutural” (p. ex., braços móveis, conjuntos
dos suportes de assento e encosto, conjuntos do cross ramp, ajustes de
posição etc.).

9.

No caso de produtos cardiovasculares comerciais vendidos para
ambientes residenciais (domésticos), os termos de cobertura da garantia
limitada das peças mecânicas e elétricas (não incluindo P80, PVS ou
transmissores) será de 5 anos. Todos os outros termos de cobertura
desta garantia permanecerão inalterados independentemente do local de
instalação ou de utilização do equipamento.

Esta Garantia limitada não se aplica a:
1.

Atualizações de software.

2.

Defeitos de software que não afetem material e negativamente a
funcionalidade de exercício do produto, sob condições normais de uso, no
momento da instalação.

3.

Bens de consumo ou itens decorativos do produto, incluindo todas
as superfícies plásticas e pintadas, partes externas que tenham sido
danificadas ou deformadas como resultado de abuso, uso ou instalação
indevida, manuseio indevido ou modificação de projeto ou construção não
autorizada pela Precor, incluindo, sem limitações, uso ou incorporação
de qualquer peça de reposição que não tenha sido fornecida pelo OEM
(Original Equipment Manufacturer, Fabricante original do equipamento).

4.

Danos estéticos, estruturais ou funcionais (incluindo ferrugem,
corrosão e desgaste incomum) ocasionados pelo não cumprimento dos
procedimentos de manutenção descritos no manual do proprietário.

5.

Reparos executados em equipamentos Precor que não apresentem
número de série ou com identificação de série alterada ou deformada.

6.

Chamados de serviço para corrigir a instalação do equipamento ou
instruir os proprietários sobre o uso do equipamento.

7.

Token RFID (Radio-frequency identification, Identificação por
radiofrequência).

8.

Passadores de cabos.

9.

Coleta e entrega envolvidas nas operações de reparo.

10.

Qualquer custo de mão de obra incorrido fora do período de garantia de
mão de obra aplicável.

Isenção de responsabilidade e divulgação
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Isenção de responsabilidade e divulgação
As garantias limitadas fornecidas neste documento são as únicas garantias
fornecidas pela Precor e substituem qualquer representação anterior, contrária
ou adicional, seja ela verbal ou escrita. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA,
INCLUINDO GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A
UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, APLICÁVEL A QUALQUER PEÇA DESCRITA
ACIMA APRESENTA DURAÇÃO LIMITADA, DE ACORDO COM OS
PERÍODOS DE GARANTIA EXPRESSA ESTABELECIDOS ACIMA PARA ESSAS
MESMAS PEÇAS. POR MEIO DESTE DOCUMENTO, A PRECOR SE ISENTA
DE RESPONSABILIDADE E EXCLUI ESSAS GARANTIAS APÓS O PERÍODO
ESTABELECIDO. Algumas jurisdições não permitem limitar o período de
duração das garantias implícitas. Portanto, a limitação acima pode não se
aplicar a você. A PRECOR TAMBÉM SE ISENTA DE RESPONSABILIDADE
E EXCLUI TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES,
SEJAM ELAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, DECORRENTES DA LEI OU, DE
OUTRA MANEIRA, RELACIONADAS A QUALQUER NÃO CONFORMIDADE
OU DEFEITO EM QUALQUER PRODUTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES:
(A) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, DIREITO,
RECLAMAÇÃO OU REPARAÇÃO EM ILÍCITO CIVIL, DECORRENTE OU
NÃO DE NEGLIGÊNCIA DA PRECOR OU DE SEUS FORNECEDORES (SEJA
ELA ATIVA, PASSIVA OU IMPUTADA); E (B) QUALQUER OBRIGAÇÃO,
RESPONSABILIDADE, DIREITO, RECLAMAÇÃO OU RECURSO POR PERDAS
OU DANOS RELACIONADOS A QUALQUER EQUIPAMENTO. Esta isenção
de responsabilidade e sua divulgação devem ser aplicadas caso a garantia
explícita estabelecida acima falhe em sua finalidade essencial.

Reparações exclusivas
Para qualquer produto descrito acima que não apresente conformidade com
sua garantia, a Precor fornecerá, exclusivamente a seu critério, uma das
opções a seguir: (1) reparo; (2) substituição; ou (3) reembolso do valor de
compra. O serviço de Garantia limitada Precor pode ser obtido por meio de
contato junto ao escritório Precor ou junto ao Distribuidor que efetuou a venda
do item. A Precor compensa os Fornecedores de serviços autorizados Precor
por visitas cobertas pela garantia, dentro de sua área de serviço normal, para
reparar equipamentos comerciais no endereço do cliente. É possível que
haja cobrança de uma taxa de visita para clientes fora da área de serviço.
ESSAS SERÃO AS ÚNICAS E EXCLUSIVAS REPARAÇÕES OFERECIDAS AO
COMPRADOR POR QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA.
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EXCLUSÃO DE DANOS CONSEQUENTES E INCIDENTAIS
A PRECOR E SEUS FORNECEDORES NÃO TERÃO NENHUMA OBRIGAÇÃO
NEM RESPONSABILIDADE, SEJA ELA DECORRENTE DE CONTRATO
(INCLUINDO A GARANTIA), ILÍCITO CIVIL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA
ATIVA, PASSIVA OU IMPUTADA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA)
OU, DE OUTRA MANEIRA, POR DANOS AO EQUIPAMENTO, DANOS À
PROPRIEDADE, PERDAS RELACIONADAS A USO, RECEITA OU LUCRO,
CUSTOS DE CAPITAL, CUSTOS DE EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO,
CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELO COMPRADOR (POR MEIO
DE CORREÇÃO OU OUTRO MEIO) OU QUALQUER OUTRO DANO
INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE, SEJA COMO
RESULTADO DE NÃO FORNECIMENTO OU DE USO, USO INDEVIDO OU
INCAPACIDADE DE USO DO PRODUTO. Esta exclusão será aplicável mesmo
que a garantia acima falhe em sua finalidade essencial e independentemente
da busca por reparação de danos em caso de quebra da garantia, quebra
de contrato, negligência ou responsabilidade objetiva em ilícito civil ou sob
qualquer outra teoria jurídica. Algumas jurisdições não permitem exclusão ou
limitação de danos incidentais ou consequentes. Portanto, a limitação acima
pode não se aplicar a você.
Esta garantia fornece a você direitos legais específicos, e é possível que você
tenha ainda outros direitos, que podem variar de acordo com a jurisdição.
Preencha este formulário e guarde-o em seus registros.

EXCLUSÃO DE DANOS CONSEQUENTES E INCIDENTAIS

Comprado de:
Exemplo: Nome do distribuidor ou da loja.

Número de
telefone:
Exemplo: Número de telefone do distribuidor ou da loja.

Produto/modelo:
Exemplo: AMT 885 ou EFX 883.

Número de série:
O número de série está localizado na embalagem de envio.
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