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PARA O CORTADOR ELETRÔNICO ECLIPS®2 FORNECIDO PELA 
SIZZIX®

GARANTIA LIMITADA DE 90-DIAS PARA A MÃO DE OBRA E 
DE UM ANO PARA AS PEÇAS

O que esta Garantia abrange?

Esta Garantia Limitada abrange apenas os defeitos de 
fabricação no material e a mão de obra nos componentes do 
hardware de seu Cortador Eletrônico eclips®2 (o “Produto”). 

Qual é a Validade da Garantia? 

Mão de Obra: Por um período de 90 dias a contar a partir 
da data original da compra do Produto (“Garantia de Mão de 
Obra”).

Peças: Por um período de 1 ano a contar a partir da data 
original da compra do Produto (“Garantia de Peças”). Você 
deverá guardar a sua fatura como evidência da compra, a 
qual poderá ser requisitada para obter o serviço em garantia.

O que a Sizzix fará?

Garantia de Mão de Obra: Com base no seu próprio critério, 
a Sizzix irá reparar ou substituir por um produto ou peças 
novas ou recuperadas, o produto definido como defeituoso. 
Se a Sizzix decidir por substituir o produto após o vencimento 
desta Garantia de Mão de Obra, mas enquanto a Garantia 
das Peças a seguir continuar válida, isto será realizado com 
cobrança aplicável da mão de obra.

Garantia das Peças: A Sizzix irá fornecer peças de reposição 
novas ou recuperadas em troca de peças definidas como 
estando defeituosas.

“Recuperadas” significa um produto ou peça que foi 
retornada para suas especificações originais. Em caso de 
defeito, essas são suas soluções exclusivas. Qualquer produto 
ou peça substituída sob esta Garantia Limitada se tornará 
propriedade da Ellison Educational Equipment, Inc. (“Sizzix”).

O que esta Garantia não Abrange?

Não abrange a assistência técnica para o uso de hardware, 
firmware ou software e também não abrange qualquer 
produto de software se contida ou não no Produto. 
Qualquer software é fornecido “NO ESTADO EM QUE SE 
ENCONTRA”. Consulte o Acordo de Licença do Usuário 
Final fornecido junto com o Produto para saber sobre os seus 
direitos e obrigações com relação ao software. Além disso, 
esta Garantia Limitada não cobre danos ou defeitos causados 
por uso abusivo ou uso incorreto do Produto; modificação de 
ou em qualquer peça do Produto; uso de software, firmware 

e/ou hardware de terceiros junto com o Produto; eventos 
de força maior; limitações de tecnologia; ou uso do Produto 
para aplicações comerciais em vez de pessoais. As lâminas 
de corte, o alojamento da lâmina, a base de corte e os 
acessórios estão excluídos também desta Garantia Limitada. A 
abertura de qualquer alojamento no Produto ou a adulteração 
na etiqueta de Aviso na parte inferior do alojamento irá 
anular a garantia.

Isenção de Responsabilidade. A SIZZIX NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR DANOS CONSEQUENCIAIS 
E INCIDENTAIS, DANOS PARA LESÕES CORPORAIS 
(INCLUINDO MORTE) E DANOS À PROPRIEDADE. A 
DURAÇÃO DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLICADAS 
SERÁ LIMITADA À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA 
INDICADA ACIMA. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM  A 
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANO INCIDENTAL OU 
CONSEQUENCIAL, DANOS PARA LESÃO PESSOAL OU 
O TEMPO DE VALIDADE DAS GARANTIAS IMPLICADAS, 
PORTANTO, ESSAS LIMITAÇÕES NÃO SE APLICAM AO 
SEU CASO. ESTA GARANTIA LHE DÁ DIREITOS LEGAIS 
ESPECÍFICOS E VOCÊ PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE 
VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO.

Como obter Serviço em Garantia?

Se você achar que há um defeito de fabricação no material  e 
na mão de obra nos componentes de hardware embalados 
junto com o seu Produto durante o Período de Garantia 
Limitada, entre em contato com a Sizzix Customer Relations 
(Assistência ao Cliente) através do número de telefone a 
seguir ou através do website:

Nos Estados Unidos da América: sizzix.com

Ligação gratuita nos EUA através do 877-355-4766 

949-598-8821 fora dos EUA

Uma Autorização de Devolução (Return Authorization-RA), 
junto com as informações de despacho, será emitida. Após 
definição por parte da Sizzix de que uma falha coberta por 
esta Garantia Limitada possa ter ocorrido, a Sizzix irá:

(a) despachar as peças de reposição ou (b) despachar um 
Produto em substituição. O Produto não coberto por esta 
Garantia Limitada será devolvido às suas custas.




