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GARANTIA DO PRODUTO DE UM ANO

A TYLT garante, pelo prazo de um ano, que este produto se encontra livre de defeitos de conceção, de montagem, de materiais ou de mão-de-obra. A TYLT, de acordo com o seu critério, procederá à reparação ou substituição gratuita de qualquer produto defeituoso (exceto no que diz respeito aos custos de envio do produto). A
TYLT reserva-se o direito de descontinuar qualquer um dos seus produtos sem aviso prévio e rejeita qualquer
garantia limitada que obrigue a reparar ou substituir qualquer destes produtos descontinuados. No caso de
não ser possível à TYLT reparar ou substituir o produto (por exemplo, porque foi descontinuado), a TYLT oferece
um reembolso ou um crédito referente à compra de outro produto da TYLT.com num montante igual ao valor
de compra do produto, comprovado pelo recibo original, com um desconto proporcional ao tempo de utilização. Esta garantia exclui os danos resultantes do uso normal, perda ou furto.
Para usufruir do serviço de garantia, entre em contacto com a TYLT em 130 W. Cochran St. Simi Valley, CA 93065
Attn: Customer Service ou consulte as diferentes formas de contactar a TYLT em www.TYLT.com/contact, no
prazo de 15 dias após a ocorrência. Esteja preparado para fornecer: o número de peça do produto, o local de
aquisição do produto, quando adquiriu o produto, uma cópia do recibo original. A TYLT reserva-se o direito de
inspecionar o produto TYLT danificado. A totalidade dos custos de envio do produto à TYLT, para inspeção, é da
responsabilidade exclusiva do comprador.
EM CASO ALGUM PODE A TYLT SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS, ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS, CONSEQUENTES OU MÚLTIPLOS, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA DE NEGÓCIO OU LUCROS
RESULTANTES DA VENDA OU UTILIZAÇÃO DE QUALQUER PRODUTO TYLT, AINDA QUE TENHA SIDO ALERTADO
PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.
As vantagens proporcionadas ao consumidor por esta garantia são, para além de outros direitos e recursos,
disponibilizados ao consumidor ao abrigo da legislação aplicável, a qual pode variar em função do estado ou
do país.

