Certificado de Garantia
O Freezer Horizontal Midea é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze)
meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de
garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia
especial, concedida pela Midea.
As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias
para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica
credenciada Midea como sendo de fabricação.
A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados
de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida
incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:
• Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas
no Manual do Usuário;
• Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do
Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do
produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
• Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização
do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos
ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
• O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações
ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
• Defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da
etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:
• Despesas com a instalação do produto;
• Transporte do produto até o local da instalação;
• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que
comercializados pela Midea;
• Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local
para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento,
bem como suas adaptações;
• Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas
ou falta de fornecimento de energia elétrica;
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• Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de
resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu
funcionamento e finalidade de utilização;
• Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio,
quedas ou atos decorrentes da natureza;
• Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico,
que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
• Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da
assistência credenciada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do Técnico, previamente
aprovada pelo consumidor;
• Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou
removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,
bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências
advindas dessas ocorrências;
• Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:
A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus
produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e
instalados no território brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota
Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

