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    A Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda., garante 
ao consumidor a substituição gratuita parcial ou total do 
produto aqui identificado, caso o mesmo apresente qualquer 
defeito de fabricação no prazo de 01 Ano a partir da data de 
aquisição.
    A mão -de -obra envolvida nessa substituição, bem como o 
envio da peça de reposição, também serão gratuitos se 
confirmado o defeito dentro das condições normais de uso.
    A RDT declara a garantia nula se este produto sofrer 
qualquer dano causado por agentes da natureza, uso em 
desacordo com o Manual de instruções ou se este Certificado 
ou Nota Fiscal de Vendas apresentar rasuras ou modificações. 
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   Rosenberger Domex Telecomunicações LTDA garantiza al 
comprador del producto, un funcionamiento normal del mismo, 
libre de problemas originados en deficiencias de fabricación o 
requerimientos de ajuste por un plazo de 1 año desde la fecha de 
compra.
    La mano de obra involucrada en ese reemplazo, bien como el 
envío de la nueva pieza, también serán gratuitos se comprobado el 
problema dentro de las condiciones de uso y manejo normales de 
utilización.
      RDT afirma que la garantía no es válida se ese producto sufrir 
cualquier daño causado por agentes naturales, utilización en 
desacuerdo con el manual de instrucciones o se ese certificado o 
nota fiscal de venta presentar borradura o modificaciones.
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