Garantia limitada Bose
A Bose Corporation ("Bose") garante o produto contra defeitos em materiais e mão de obra,
quando comprados diretamente de Bose ou um revendedor autorizado Bose. Esta garantia cobre
apenas o comprador original e usuário final ou a pessoa que recebe o produto como um presente,
não sendo transferível para qualquer outra pessoa ou cessionário. A garantia é válida a partir da
data de compra por um período de 1 ano e um período de 5 anos para alto-falantes passivos,
sem alimentação de energia. No caso de defeitos cobertos pela garantia, a Bose pode, a seu
critério: (A) reparar o produto utilizando peças novas ou reparadas; (B) substituir o produto por
um equivalente novo ou recondicionado; ou (C) fazer o reembolso total ou parcial do preço de
compra original em troca do produto.
Esta garantia não cobrir defeitos ou danos causados por má utilização ou manutenção
inadequada, o desgaste normal, o uso comercial, acidentes ou causas externas. O reparo, a
modificação ou a customização de produtos não autorizados invalidarão esta garantia.
Para o serviço de garantia de defeitos cobertos durante o período de garantia, entre em contato
com a Bose usando as informações de contato constantes de worldwide.bose.com/contact para
o seu país/região. Antes de fornecer o serviço de garantia, a Bose poderá pedir para você
fornecer prova de informações de compra, incluindo, mas não limitado a um recibo ou nota fiscal
de venda.
Esta garantia limitada lhe proporciona direitos específicos que pode ter além daqueles previstos
na legislação aplicável, incluindo direitos exercíveis contra a pessoa que lhe vendeu o produto
Bose. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI, NO ENTANTO, ESTA GARANTIA É A
ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA FORNECIDA PELA BOSE. A BOSE FICARÁ ISENTA DE
TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO,
QUALQUER GARANTIA DE ADEQUAÇÃO ÀS EXPECTATIVAS DO CLIENTE, DE QUALIDADE
SATISFATÓRIA, E DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PROPRIEDADE E
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS) E A RESPONSABILIDADE DA
BOSE SERÁ LIMITADA AO PREÇO DE COMPRA ORIGINAL.
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