CERTIFICADO DE GARANTIA NAVIS
A Navis Ind. e Com. Ltda., assegura ao proprietário
consumidor do produto, aqui identificado, garantia contra
qualquer defeito de fabricação, desde que constatado
pelo técnico da empresa, pelo prazo de 90 dias, por força
da lei, mais 275 dias por liberdade da Navis, contados a
partir da data de aquisição, pelo primeiro compradorconsumidor.
Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste
produto, a garantia ficará automaticamente transferida,
respeitando o prazo de validade, contando a partir da
primeira aquisição.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Usando as botas:
- Sempre soltar os cadarços antes de calçar as botas
e antes de retirá-las dos pés;
- Lavar as botas com água doce após o uso;
- Periodicamente, verificar e reapertar todos os parafusos
das botas.
1 - Clique de travamento
2 - Regulagem angular
3 - Arruela
4 - Parafuso de fixação
5 - Indicador da regulagem angular

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s)
de fabricação, em uso normal do produto, serão gratuitas
dentro do período de garantia. Para tanto o produto deve
ser encaminhado para o seguinte endereço - Rod SC
401, Km 09, nº 9220 - Santo Antônio de Lisboa Florianópolis - SC CEP: 88050-001, para que seja
realizada a vistoria.
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A Navis Ind. e Com. Ltda., declara a garantia nula e sem
efeito, se o uso do produto estiver em desacordo com o
Manual de Instruções, sinais de ter sido violado, ajustado
e/ou consertado por pessoas não autorizadas pela
empresa.
A Navis Ind. e Com. Ltda., obriga-se a prestar os serviços
acima referidos, tanto gratuitos como os remunerados.
As depesas e riscos de transporte do produto são de
responsabilidade do proprietário-consumidor.
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Advertência: O uso deste produto poderá implicar
em danos ou acidentes inerentes ao esporte.
Para reduzir os riscos siga as instruções de uso.

