
CONDIÇÕES DA GARANTIA KRYTAC/PARABELLUM

Este documento regra as condições de garantia aplicáveis as AEGs (Airsoft elétricas) da marca Krytac adquiridas pelo

seu distribuidor exclusivo no Brasil (Parabellum). A circulação de todos os produtos da Marca Krytac no Brasil são

protegidos por lei e somente podem se dar tendo como origem inicial seu distribuidor nominado no Brasil, sendo que

esta garantia não tem aplicação a produtos adquiridos e/ou importados que não tenham sua origem o distribuidor

Parabellum.

GARANTIA LEGAL: A AEG possui garantia legal de 3 meses (90 dias) desde a emissão da nota fiscal ao consumidor. O

dia de emissão da nota fiscal conta como o primeiro dia do prazo, vencendo-se tal garantia às 24hs do nonagésimo

dia. Durante o prazo de garantia legal,  a Parabellum é responsável pelo frete de remessa e retorno da AEG até

endereço comercial  no Brasil  indicado pelo  cliente. Tal endereço  deve permitir  coleta em horário comercial,  este

considerado das  08:00hs até  as  18:00hs,  de segunda-feira  à  sexta-feira.  Não  é  possível  –  de modo geral  –  o

agendamento de dia e hora específicos para coletas e entregas, estando o cliente ciente que o não cumprimento desta

obrigação significa renúncia de utilizar-se da garantia. No caso de AEGs compradas de lojistas que adquirem a Krytac

do serviço de atacado da Parabellum, pode ser requerido que o consumidor leve a AEG até a loja onde adquiriu o

produto para, deste local, pode ser recolhida a AEG para manutenção.

Durante o prazo de garantia legal a Parabellum será responsável pelos custos de reparo e/ou substituição de peças do

produto e também de mão de obra para tais reparos. A substituição total do produto somente será efetuada se for

considerado que não existe possibilidade eficiente de conserto da AEG recebida em garantia. O prazo de conserto e/ou

substituição e posterior remessa para o cliente é de 30 dias a partir do recebimento do produto pela Parabellum. Em

caso de substituição, caso o modelo não esteja disponível pela Krytac e/ou Parabellum, o cliente terá a opção de, a seu

critério: (a) receber uma outro modelo de AEG do mesmo fabricante com preço semelhante; (b) receber uma outra

AEG  de  fabricante  diferente  com preço  semelhante.  Somente  no  caso  de  não  haver  nenhuma  AEG com preço

semelhante terá direito o consumidor ao cancelamento da venda a restituição do valor integral pago pelo produto, ou a

seu critério  aguardar  uma nova remessa de AEGs pela Parabellum. Esta garantia  perdura enquanto  for  válido  o

contrato de distribuição entre a Kriss Group – detentora da Marca Krytac – com a Parabellum. Caso a Kriss Group

venha a nomear outro distribuidor no Brasil, este termo pode vir a ser alterado, passando-se a obrigação de prestação

de garantia ao novo eventual distribuidor.

Restrições a garantia:  Invalidam qualquer garantia as seguintes causas abaixo, com exceção quando autorizado

previamente pela Parabellum por e-mail:

a) A substituição de qualquer peça do produto que não seja feita por peças originais da Krytac;

b) Utilização de qualquer bateria que tenha voltagem superior a 12.4V ou superior a 25C de corrente;

c) Utilização de mola acima de M130;

d) Abrir a AEG sem autorização da Parabellum para qualquer manutenção;

e) Utilização de Bbs de gramatura inferior a 0.20g ou qualquer tipo de BB reutilizada;

f) Substituição do conector original da AEG;

Caso alguma das situações acima seja verificada durante o processo da garantia a Parabellum se reserva o direito de

cobrar pela manutenção e/ou peças bem como pelo custo dos fretes para remessa e retorno da AEG ao cliente.


