
TERMO DE GARANTIA 
 

A MKN produtos Eletrônicos, com sede à Rua São Lázaro, 50 - Luz - São Paulo SP  
CEP 01103-020 inscrita no CNPJ 05.789.903/0001-17 assegura a seus produtos, na forma da 
legislação vigente, nos termos do relatório de adequação do produto e do pedido que originou 
a presente venda, sendo todos estes vinculados a essa nota fiscal que é parte integrante da 
mesma, a garantia de 365 dias (12 meses) para produtos fabricados pela MKN. 
 
Esses prazos serão contados a partir da data de entrega da mercadoria conforme expresso 
na nota fiscal, excetuando-se o caso de verificação e constatação de defeito do produto na 
retirada, quando valerá da data da entrega da mercadoria após seu reparo ou substituição. 
 
Validade da Garantia: 
A garantia perderá sua validade se: 
a) - O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, ou em desacordo com as suas 
características em seu manuseio na instalação ou uso final. 
b) - O produto sofrer qualquer tipo de alteração em sua placa, componentes, violação, 
desmonte, ou tentativa de conserto por pessoa ou empresa autorizada. 
c) - Equipamentos expostos a condições inadequadas e ou instalações em desacordo com o 
manual. 
d) - Defeitos motivados por armazenamento inadequado, avarias de transporte, inabilidade no 
uso do equipamento, negligência , abuso , instalação, manipulação e/ou falta de observância do 
manual. 
d) - Defeitos decorrentes de sinistros, acidentes e agentes externos, tais como: descargas 
elétricas, diferenças de tensão e/ou excesso de temperatura no local de instalação, 
equipamentos atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade. 
 
Procedimentos para validar sua Garantia: 
1) -  Visite nosso site www.mkn.com.br na sessão Como Instalar e elimine todas as 
possibilidades de erros de instalação, se não resolver, entre em contato com nosso suporte 
técnico. (11) 2922-8000 
2) - Envie solicitação da Garantia contendo: Nome do cliente, data da Compra, quantidade 
adquirida e quantidade com defeito e informação detalhada do problema.  
3) - Embalar o equipamento de forma adequada quando enviado por correios ou  
transportadora. 
4) - Enviar o equipamento com a respectiva nota fiscal ou de remessa para conserto. 
5) - Estando comprovado o defeito de fabricação e dentro da garantia, a manutenção ou 
substituição será feita dentro do prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data do 
recebimento na fábrica. 
6) - As despesas de transporte de ida e volta dos equipamentos correm por conta do 
cliente e a garantia é concedida com o material posto na fábrica. 
7) - Não disponibilizamos pessoal para ir à obra. 
8) - Excluem-se em nossa garantia visitas aos locais de instalação para localização d 
 problemas, assessorias técnicas ou qualquer orientação em campo. 
 
MKN Produtos Eletrônicos 
(11) 2922-8000  www.mkn.com.br  

http://www.mkn.com.br/

