
 
 
 

GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO da Máquina Sizzix® Big Shot™ Switch Plus 

O que cobre esta Garantia? A presente garantia cobre os defeitos de fabrico da máquina de corte autêntica Sizzix Big Shot (o "Produto") quando o Produto 

é comprado a um Revendedor Autorizado Sizzix: www.sizzix.com/stores, www.sizzix.co.uk/stores 

Qual é a duração da garantia? Esta garantia tem a duração de 1 ano após a data de compra do Produto. Deve guardar o recibo como prova de compra, uma 
vez que pode ser necessário para obter assistência ao abrigo da garantia.  
 
O que fará a Sizzix? A Sizzix repara ou substitui os produtos com defeitos de fabrico para os Produtos devolvidos no prazo de 1 ano após a data de compra 
original.  
 
O que não está coberto por esta Garantia? A presente garantia não cobre a perda de peças do Produto. Esta garantia também não cobre danos, avarias ou 
degradação do desempenho do Produto resultantes de (1) utilização inadequada ou uso indevido do Produto, (2) utilização de equipamento, produtos ou 
acessórios incompatíveis com o Produto, (3) utilização de equipamento, produtos ou acessórios incompatíveis com um acessório necessário para a 
utilização correta do Produto, ou (4) utilização do Produto para fins comerciais (em vez de fins lúdicos pessoais). As plataformas e bases de corte estão 
excluídas da garantia. Esta garantia também não cobre nem é válida para compras efetuadas em qualquer loja não autorizada pela Sizzix. Do mesmo modo, 
esta garantia não é válida se o Produto for aberto e não cobre os danos, avarias ou degradação do desempenho do Produto em consequência da abertura 
do Produto ou da tentativa de abertura do Produto. 
 
O que não está coberto por esta Garantia? Esta garantia destina-se apenas ao comprador original do Produto e não é extensiva a qualquer pessoa que 
compre ou adquira o Produto a quem não seja Revendedor Autorizado Sizzix.   
 
Exoneração de responsabilidade: A SIZZIX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR INDENIZAÇÃO POR DANOS INDIRETOS E DANOS EMERGENTES, INDENIZAÇÃO POR 
LESÕES CORPORAIS (INCLUINDO MORTE) E DANOS PATRIMONIAIS. A DURAÇÃO DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DEVERÁ ESTAR LIMITADA À 
DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA DEFINIDA ACIMA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS 
INDIRETOS OU DANOS EMERGENTES, INDENIZAÇÕES POR LESÕES PESSOAIS OU A DURAÇÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS. DESTA FORMA, ESTAS LIMITAÇÕES 
PODEM NÃO SE APLICAR NO SEU CASO. ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, SENDO QUE TAMBÉM PODE DISPOR DE OUTROS 
DIREITOS QUE VARIAM CONSOANTE A JURISDIÇÃO.  
 
Como se obtém assistência ao abrigo da garantia? Se constatar que o Produto apresenta um defeito de fabrico durante o período da garantia, devolva o 
Produto a um Revendedor Autorizado Sizzix, juntamente com a prova de compra.  
 
Caso tenha algum problema, contacte o Serviço de Relação com os Clientes Sizzix através dos números de telefone ou do website que se seguem:  

http://www.sizzix.com/stores
http://www.sizzix.co.uk/stores


 
 
 

 
América do Norte, Central e do Sul: 
www.sizzix.com  
Número grátis nos EUA: 877-355-4766  
Fora dos EUA: 949-598-5897  
 
Europa, Austrália/Oceânia, Ásia, Médio Oriente e África:  
www.sizzix.co.uk  
No Reino Unido: 0330 124 2239 
Fora do Reino Unido: +44 (0) 330 124 2239 

Poderá ser emitida uma autorização de devolução (RA), juntamente com as informações de envio. Mediante determinação por parte da Sizzix de que possa 
ter ocorrido uma falha coberta pela presente garantia, a Sizzix irá: (a) enviar-lhe as peças de substituição ou (b) enviar-lhe um Produto de substituição. Um 
Produto não coberto por esta garantia será devolvido, ficando os custos a cargo do utilizador.  
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