CONDIÇÕES DA GARANTIA
1. Os produtos La Nordica S.p.A. estão garantidos, no âmbito da comunidade europeia, por um período de 24 meses a partir da data de
aquisição.
A aquisição deve ser provada por um documento fiscalmente válido entregue pelo revendedor (fatura-recibo, fatura ou guia de remessa) que
identifique o produto adquirido e a data de aquisição e/ou entrega do mesmo.
ATENÇÃO: A presente garantia convencional não substitui a garantia prevista pelas normas europeias para proteção dos Consumidores.
A garantia convencional deve entender-se limitada ao território italiano e aos territórios no interior da Comunidade Europeia cobertos pelo
serviço de centros de assistência técnica autorizados (verificar no site www.lanordica-extraflame.com)
Deve também entender-se delimitada territorialmente ao país de residência e/ou ao domicílio do consumidor que deve ser o mesmo onde
tem a sede legal e/ou de negócios o vendedor do produto La Nordica S.p.A.
As presentes normas não se aplicam nos casos de aquisição do produto no âmbito de atividades comerciais, empresariais ou profissionais.
Nestes casos a garantia do produto será limitada a um período de 12 meses a partir da data de aquisição.
GARANTIA ITÁLIA
O que fazer em caso de anomalia no funcionamento do produto:
Consultar o livro de instruções para se certificar de que a anomalia não pode ser resolvida com a correta aplicação das funções do próprio
produto. Certificar-se de que a anomalia esteja abrangida pela tipologia de anomalias cobertas pela garantia; caso contrário, o custo da
intervenção ficará totalmente a cargo do consumidor. No pedido de intervenção do Serviço de Assistência ao Centro de Assistência Autorizado,
indicar sempre: - o tipo de anomalia - modelo do aparelho - endereço completo - número de telefone
GARANTIA EUROPA
O que fazer em caso de anomalia no funcionamento do produto:
Consultar o livro de instruções para se certificar de que a anomalia não pode ser resolvida com a correta aplicação das funções do próprio
produto. Certificar-se de que a anomalia esteja abrangida pela tipologia de anomalias cobertas pela garantia; caso contrário, o custo da
intervenção ficará totalmente a cargo do consumidor. Peça a intervenção do Serviço de Assistência ou o endereço do centro de assistência
técnica autorizado ao vendedor indicando sempre: o tipo de anomalia, modelo do seu aparelho, endereço completo e número de telefone
Para a anomalia de conformidade manifestada nos primeiros 6 meses de vida do produto, o consumidor tem direito à reparação da anomalia
sem nenhuma despesa.
Do sétimo ao vigésimo quarto mês, caso tenha sido confirmado um vício de conformidade, o consumidor deverá suportar o custo da chamada
enquanto que o vendedor continuará a encarregar-se do custo da mão de obra e de eventuais peças funcionais utilizadas.
2. Caso a anomalia detetada seja atribuível a condições e/ou eventos externos tais como, apenas a título exemplificativo e não exaustivo,
capacidade insuficiente das instalações; errada instalação e/ou manutenção efetuada por pessoal desprovido dos requisitos previstos pela
legislação em vigor no país de residência do consumidor; negligência; incapacidade de uso e má manutenção por parte do consumidor,
relativamente ao indicado e recomendado no livro de instruções do produto, que constitui parte integrante do contrato de venda, perde
validade a presente garantia.
Não estão também incluídos na presente garantia os danos sofridos pelo produto na ausência de causas que foi provado serem atribuíveis
a vícios de fabrico. Da mesma forma estão excluídos da presente garantia os vícios atribuíveis ao incorreto funcionamento da conduta de
exaustão, nos termos da legislação em vigor no país na altura da aquisição, assim como todas as anomalias do produto devidas a negligência,
rotura acidental, violação e/ou danos de transporte (riscos, mossas, etc.), intervenções executadas por pessoal não autorizado e outros danos
causados por erradas intervenções do consumidor na tentativa de remediar a avaria inicial.
Estão excluídos da garantia os seguintes materiais de consumo: as guarnições, os vidros cerâmicos ou temperados, os revestimentos e grelhas
de gusa, materiais refratários ( ex. Nordiker ou outros), as peças pintadas, cromadas ou douradas, os elementos de ladrilhos, os puxadores, o
braseiro e os respetivos componentes. Nos produtos Idro o permutador de calor está excluído da garantia caso não seja instalado um adequado
circuito anticondensação que garanta uma temperatura de retorno do aparelho de pelo menos 55 graus. Em geral estão excluídos da garantia
todos os componentes externos ao produto nos quais o consumidor pode intervir diretamente durante a utilização e/ou manutenção, ou que
possam estar sujeitos a desgaste, e/ou a formação de ferrugem, manchas no aço devidas à utilização de detergentes agressivos.
Em caso de sinalização de anomalias não detetadas em fase de verificação por parte de um técnico autorizado, a intervenção ficará totalmente
a cargo do consumidor.
3. Caso não seja possível repor a conformidade através da reparação do produto/componente, proceder-se-á à substituição, deixando
inalterados a validade e os termos de garantia adquiridos no ato da aquisição do produto/componente a substituir.
4. La Nordica S.p.A. declina qualquer responsabilidade por eventuais danos que possam, direta ou indiretamente, ser causados a pessoas,
animais e objetos, em consequência da inobservância de todas as prescrições indicadas no livro específico de instruções e inerentes sobretudo
às advertências sobre a instalação, uso e manutenção do produto, descarregável também do site internet.
5. Estão excluídos da garantia as intervenções para a calibração e/ou regulação do produto relativamente ao tipo de combustível ou outro.
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6. Caso o Produto seja reparado num dos Centros de Assistência Técnica Autorizados indicados pela La Nordica S.p.A. e no caso de substituição
do produto, o transporte será gratuito. Caso o técnico tenha capacidade de reparar o produto ao domicílio do utilizador e este recusar, o
transporte para o laboratório e a entrega serão, então, a seu cargo.
7. Decorrido o prazo de 24 meses de garantia, cada intervenção de reparação será totalmente a cargo do consumidor.
8. Em casos de controvérsias, o tribunal judicial exclusivamente competente é o tribunal da sede legal da La Nordica S.p.A. - (Vicenza-Itália)
OUTRAS ADVERTÊNCIAS
 Utilizar exclusivamente o combustível recomendado pelo fabricante. O produto não deve ser utilizado como incineradora.
 Não utilizar o produto como escada ou estrutura de apoio.
 Não pôr roupa a secar em cima do produto. Eventuais estendais ou similares devem ser colocados a uma específica distância do produto.
Perigo de incêndio e danos no revestimento.
 Toda a responsabilidade pela utilização imprópria do produto é totalmente do utilizador e isenta o Fabricante de qualquer
responsabilidade civil e penal.
 Qualquer tipo de manipulação ou substituição, não autorizada, de peças não originais do produto, pode ser perigosa para a incolumidade
do operador e ilibam a empresa de qualquer responsabilidade civil e penal.
 A maior parte das superfícies do produto está muito quente (porta, puxador, vidro, tubos de saída de fumos, etc.). É necessário, portanto,
evitar entrar em contacto com estas partes sem o adequado vestuário de proteção ou os meios adequados, como por exemplo, luvas de
proteção térmica
 É proibido fazer funcionar o produto com a porta aberta ou com o vidro partido.
 O produto deve ser ligado eletricamente a uma instalação munida de um eficaz sistema de ligação à terra.
 Desligar o produto em caso de avaria ou mau funcionamento.
 A acumulação de pellets não queimados no queimador após repetidas "falhas de ativação" deve ser removida antes de proceder à nova
ativação. Controlar que o queimador esteja limpo e bem posicionado antes de ligar.
 Não lavar o produto com água. A água pode penetrar no interior da unidade e avariar os isolamentos eléctricos, provocando choques
eléctricos.
 As instalações que não correspondam às normas em vigor, fazem caducar a garantia do produto, assim como o uso impróprio e a não
execução da manutenção como prevista pelo fabricante.
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