
 

 

EXTENÇÃO DE GARANTIA POR 3 ANOS MAKITA  

 

 

 
A Makita lança no mercado desde 1 de Junho a modalidade de extensão de garantia das suas 
ferramentas Makita por 3 anos, restrito ao registo das mesmas no site oficial da Makita www.makita.pt no 
prazo máximo de 30 dias da data de emissão da fatura.  
 
O F. S. Silva, garante perante a compra das suas máquinas o registo das mesmas. 
 
A extensão de garantia das máquinas Makita será contra defeitos de fabrico, sendo que serão 
excluídos os seguintes produtos: 
 
Acessórios, (mandril (bucha), cabos de alimentação, elementos de serviço, filtros e qualquer limpeza de 
produtos, baterias, carregadores, lanternas, máquinas de combustão, compressores de ar e a gama de 
aparafusadoras com par de aperto de precisão industrial. 
 
A garantia Makita também não se aplica nos seguintes casos: 
 

 Se tiver ocorrido ou tentado realizar reparações por um serviço técnico não oficial. 

 Reparações devidas ao desgaste normal por utilização da máquina. 

 Se a ferramenta tiver sofrido desgaste excessivo, ou ter sido utilizada para um uso não indicado, 
ou ter sido usada de forma incorreta. 

 Tenham sido realizados modificações na máquina. 

 Esta extensão de garantia não afeta os seus direitos legais. 
 
A extensão de garantia para aos produtos Makita, regem-se de acordo com as seguintes 
condições: 
 

 Utilizadores finais registados da Makita que assegurem que o defeito ou dano esta unicamente 
atribuído a materiais defeituosos ou a mão de obra da Makita nos Produtos bem como: 

 Todas as falhas derivadas do uso e desgaste normais da ferramenta; 

 Qualquer reparação realizada por um serviço técnico não autorizado; 

 O produto tenha sido mal utilizado, submetido a negligência, cuidado inadequado (incluída a 
queda), ou condições de uso anormais; 

 O produto tenha estado envolvido em qualquer acidente ou tentativa de reparação, alteração, 
mudança, modificação, ou inspeção dentro do produto, excepto com autorização da Makita, 
segundo aprovação da Makita, ou de acordo com as instruções da Makita; 

 O uso de peças ou acessórios não originais instalados no produto. 

 O certificado de registro de 3 anos e a fatura original de compra serão necessários para validar 
qualquer reclamação de garantia. 

 Sujeito a inspeção, o produto será reparado sem custos. Se a reclamação da garantia não for 
considerada válida, pode ser cobrado custo. 

 

https://www.makita.pt/3-a%c3%b1os-de-garantia.html

