
GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS - Máquina Sizzix® Big Shot™  

  

O que esta garantia cobre? Esta garantia cobre todos os defeitos de fabricação de sua Sizzix Big Shot, a 

autêntica máquina de corte com matriz (o "Produto”), quando da aquisição do Produto junto a um 

varejista autorizado Sizzix: www.sizzix.com/stores, www.sizzix.co.uk/stores, www.sizzix.cn/stores. 

  

Quanto tempo dura a Garantia? Esta garantia tem a duração de 3 anos após a data de compra do 

Produto. Guarde o recibo de compra, que poderá ser exigido para obter o serviço de garantia.   

  

O que a Sizzix irá realizar? A Sizzix irá reparar ou substituir quaisquer defeitos de fabricação dos 

Produtos devolvidos, em um prazo de 3 anos após a data original de compra.   

  

O que esta Garantia não cobre? Esta garantia não cobre danos, mal funcionamento ou degradação de 

desempenho do Produto provocados por (1) utilização inadequada ou uso indevido do Produto, (2) uso 

de equipamentos, produtos ou acessórios incompatíveis com o Produto, (3) uso de equipamentos, 

produtos ou acessórios incompatíveis com um acessório necessário para o uso adequado do Produto, ou 

(4) uso do Produto para fins comerciais (e não para entretenimento pessoal). Plataformas e bases de 

corte não estão incluídas na garantia. Igualmente, esta garantia não cobre, e é inválida, para compras 

realizadas junto a quaisquer varejistas não autorizados pela Sizzix.  

  

Aviso de isenção 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 SER APLICÁVEIS A VOCÊ. ESTA GARANTIA DÁ A VOCÊ DIREITOS LEGAIS 

ESPECÍFICOS E VOCÊ PODERÁ TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS QUE PODERÃO VARIAR DE JURISDIÇÃO 

PARA JURISDIÇÃO.   

  

Como obter o serviço de garantia? Caso você suspeite de um defeito de fabricação em seu Produto 

durante o período de garantia, devolva o Produto a um varejista autorizado da Sizzix, juntamente com 

seu recibo de compra.   

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


  

 

Caso você tenha alguma problema, entre em contato com o Departamento de Relacionamento com o 

Cliente, da Sizzix, pelo número telefone ou site a seguir:  

  

América do Norte, América Central e América do Sul: www.sizzix.com 877-355-4766 ligação gratuita nos 

EUA 949-598-5897 fora dos EUA   

  

Europa, Austrália/Oceania, Ásia, Oriente Médio e África: www.sizzix.co.uk  

China: www.sizzix.cn 

Reino Unido: 0844 499 81 81 

Fora do Reino Unido: +44 (0) 845 345 2277   

  

Pode ser enviada uma Autorização de Devolução, juntamente com as informações de envio. Após a 

Sizzix determinar que pode ter ocorrido uma falha coberta por esta garantia, a Sizzix irá: (a) enviar a 

você peças de reposição ou (b) enviar a você um Produto de reposição. Produtos não cobertos por esta 

garantia serão devolvidos às suas custas.   
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