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1 - A KYODDAY Ind. e Com. de Instrumentos Musicais Ltda garante ao comprador inicial ,

cujo número de série do aparelho está indicado neste certificado, assistência técnica contra

quaisquer defeitos de nossa fabricação, devidamente constatada por nosso técnico

credenciado, pelo período de 1 2 meses, a contar da data de aquisição.

a) A garantia dá cobertura a reposição gratuita de peças e mão de obra, com a exclusão de

semicondutore e desde que o produto tenha sido adquirido através da revenda autorizada local.

b) Os compradores que tenham adquirido seu produto fora da revenda, terão assegurada a

reposição de peças, ficando a cargo do comprador, as despesas de mão de obra.

c) Para aparelhos que se encontrarem num raio acima de 50 Km do posto de assistência

técnica, será cobrado valor referente às despesas de viagem.

2- A garantia fica automaticamente inválida se:
a) Não houver apresentação de Nota Fiscal de compra e/ou certificado de garantia devidamente

preenchido.

b) O aparelho sofrer queda, ação do fogo, água, relâmpago, animais, incluindo roedores, maus

tratos ou uso inadequado, constatado pelo técnico autorizado credenciado.

c) Forem uti l izados produtos de limpeza abrasivos.

d) O aparelho for l igado em rede elétrica fora dos padrões especificado ou sujeitos a variações

bruscas de tensão.

e) O aparelho for aberto, para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por

técnico não autorizado.

f) O número de série do aparelho for removido ou adulterado.

g) O aparelho for usado em ambiente sujeito a gases corrosivos, poeira ou umidade excessiva.

h) O aparelho for repassado a terceiros.

CERTIFICADO DE GARANTIA
MODELO: TP-288 Nº de Série:____________

VALIDADE SOMENTE EM TERRITÓRIO NACIONAL
ESTE TERMO DE GARANTIA É INTRANSFERÍVEL

Revendedor_______________________________________________________________

Endereço_________________________________________________________________

Cidade______________________________________________________ Estado_______

N.F. venda ao Cliente________________________________ Data ____/____/__________

Nome do Cliente ___________________________________________________________

Endereço_________________________________________________________________

Cidade______________________________________________________ Estado_______

ATENÇÃO: Este termo só tem validade quando acompanhado da N.F. correspondente.

Produzido por Kyodday Ind. e Com. de Inst. Musicais Ltda.

Rua Dr. Ericio Alvares de Azevedo Gonzaga, 259 - Jd. Cambará - São Paulo

SP - CEP: 05560-030 - Fone: 11 3606-7555 - e-mail : tokai@tokai.com.br www.tokai.com.br










