
A Katun Corporation (“Katun”) garante ao comprador da Katun (“Cliente”) que qualquer impressora remanufaturada da 
marca Access adquirida à Katun (as “Impressoras”), excluindo todos os consumíveis componentes nela constantes, estão, 
desde que sejam sujeitos apenas ao Uso Adequado, livre de defeitos funcionais em relação aos materiais ou fabrico por 
um período de seis (6) meses a partir da data de compra, ou mais de seis meses, se assim for determinado pela lei local (o 
“Período de Garantia”). O Cliente tem conhecimento que essas impressoras têm componentes usados e desgastados que não 
cumprem os padrões de componentes consumíveis novos ou remanufaturados.

A Katun garante que as Impressoras funcionarão como pretendido quando (i) a Impressora for usada e mantida de acordo
com as recomendações do fabricante e da Katun e dos manuais de utilização; (ii) qualquer componente consumível instalado
na Impressora é utilizado da forma para a qual essas peças são destinadas; e (ii) a Impressora é armazenada, instalada,
conservada e utilizada adequadamente. (“Uso Adequado”)

Qualquer impressora que tenha sido determinada pela Katun ter um defeito de material ou fabrico descoberto dentro do
período de garantia, será segundo a escolha do Cliente, e como seu recurso exclusivo, substituído por um produto comparável
livre de encargos ou processada uma nota de crédito baseada no valor do produto que será descontada numa compra futura
de produtos Katun. A critério da Katun, o Cliente pode ser obrigado a devolver a Impressora defeituosa à Katun para inspeção
e avaliação.

Sob qualquer circunstância, esta garantia será aplicada a uma Impressora que tenha sido manipulada, operada, armazenada 
ou utilizada de forma inconsistente com o Uso Adequado do produto. Esta garantia também não cobre os danos resultantes 
de acidentes, abusos ou desmontagem, reparações ou modificações não autorizadas no equipamento ou se a impressora foi
desmontada, modificada ou adulterada. Esta Garantia não cobre danos resultantes de acidentes, catástrofes ou eventos 
naturais, abusos ou desmontagem não autorizada, reparações ou modificações na Impressora, ou desmontagem, modificação 
ou adulteração não autorizada. Esta garantia não cobre o Produto uma vez que tenha atingido ou excedido a sua vida útil. 
Para uma maior clareza, qualquer evento relacionado acima anulará automaticamente esta garantia.

A garantia acima mencionada não se aplica a quaisquer produtos OEM.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS

EM NENHUM CASO, A KATUN SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, RESULTANTES OU CONSEQUENCIAIS, OU
PERDAS INDIRETAS INCLUÍNDO PERDA DE LUCROS, OU QUAISQUER DANOS PUNITIVOS DECORRENTES DO USO DE
QUALQUER PRODUTO OU QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA. A GARANTIA AQUI ESTABELECIDA É EXCLUSIVA A
QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA. A KATUN NÃO FAZ E NEGA EXPRESSAMENTE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,
SEJAM ELAS ESCRITAS, VERBAIS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS 
DE COMERCIABILIDADE, CONVENIÊNCIA, FABRICO OU ADEQUAÇÃO A ALGUMA FINALIDADE PARTICULAR E TODAS 
AS GARANTIAS DECORRENTES DE NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL
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