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MANUAL DE USUARIO E TERMO DE GARANTIA  

 
Prezado usuário,  
 
Parabéns! Você acaba de adquirir um novo produto FREEPORT 
SPORTS! Agradecemos desde já a sua preferência pela nossa 
marca, a qual oferece um design diferenciado e qualidade 
incomparável no mercado de produtos náuticos. 
 
Desejamos que o produto da FREEPORT SPORTS possa lhe 
proporcionar experiências inesquecíveis, sejam elas profissionais 
ou a lazer, nas águas dos rios ou do mar. 
 
Nossa linha de produção é inteiramente feita no Brasil, desde o 
design dos caiaques e pranchas, projetadas pelo designer Jean 
Dupont, reconhecido mundialmente, bem como todos os 
materiais e utensílios usados e que fazem parte de sua montagem.  
 
Vale ressaltar que a vida útil de seu produto está inteiramente 
ligada à forma e condições que você o mantém, isto se refere ao 
local, temperatura e acomodação, portanto, recomendamos  que 
você, usuário, leia atentamente o conteúdo deste manual, afim de 
melhorar o entendimento e aproveitamento do seu novo produto 
FREEPORT SPORTS.  
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PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES DE USO 

 
 Primeiramente, procure estar sempre bem instruído a respeito do 
esporte que está praticando. Caso considere necessário, procure um 
instrutor qualificado para auxilia-lo através de aulas e cursos preparatórios.   
 
Siga as instruções abaixo para obter uma ótima experiência no seu SUP 
FREEPORT SPORTS.  

 
1. Utilize um leash para não perder a prancha e lembre-se de coloca-lo 

antes de entrar na água;  
2. Utilize um remo que coincida com a sua altura para remadas mais 

fáceis;  
3. Posicione-se primeiro de joelhos no SUP, e, ao levantar, mantenha 

seus pés levemente afastados e alinhados no centro da prancha, para 
maior estabilidade;  

4. Mantenha os joelhos levemente flexionados para melhor equilíbrio;  
5. Realize as remadas sempre olhando para a frente;  
6. Alterne as remadas entre os lados esquerdo e direito;  
7. Para remar do lado esquerdo, coloque a mão direita no topo do remo 

e a esquerda no meio, realizando movimentos de passadas profundas. 
Faça o mesmo procedimento para o lado direito, porém alterando os 
lados;  

8. Para realizar curvas, reme apenas do lado aposto ao que deseja seguir, 
depois, retome a remada alternando os lados;  

9. Para sair da prancha, fique de joelhos novamente, coloque o remo sob 
a prancha e saia devagar;  

10.  Evite pular na água.  

 
AVISOS DE SEGURANÇA 

 
Para a sua própria segurança, leia atentamente as instruções abaixo, pois o  
descumprimento das regras de segurança pode resultar em ferimentos 
graves e até a morte.  
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Atenção:  
1. É de extrema importância que se tenha conhecimento básico de 

primeiros socorros na água, tanto para a sua própria segurança 
quanto para a de pessoas que estejam com você;  

2. E imprescindível o uso de coletes salva- vidas e capacete condizentes 
com a sua estatura;  

3. Certifique-se de que seus equipamentos de segurança estejam em 
boas condições de uso e dentro do prazo de validade; 

4. Verifique se os itens do SUP estão adequadamente encaixados  e em 
seus devidos lugares;  

5. Verifique as condições meteorológicas e certifique-se que as mesmas 
estejam favoráveis à prática do esporte. Nunca saia em vento forte, 
chuva, trovoada, correnteza, inundações, ou tempestades; 

6. Caso você se encontre frente a algum dos fatores meteorológicos 
acima mencionados durante a prática do esporte, vá diretamente à 
praia ou qualquer lugar de terra firme que considere seguro; 

7. Esteja atento às situações recorrentes na prática deste esporte, como 
o encontro de pedras e rochas, ondas, alta exposição solar e animais 
locais;  

8. Sempre informe seu roteiro, destino, tempo de navegação a alguém 
ou  entidade náutica a qual estiver associado. Em caso de emergência, 
as providencias serão tomadas de maneira mais rápida; 

9.  Sempre leve consigo algum dispositivo de sinalização sonora ou 
luminosa para situações de emergência;  

10. Visto que o SUP não possui luz sinalizadora ou lanterna, navegue entre 
o nascer e o pôr do sol; contando sempre com uma margem de tempo 
confortável para ir e voltar aos lugares que desejar antes de 
escurecer;   

11. Nunca fique perto à costeira caso as águas do mar ou rio estejam  
agitadas, pois existe o risco da prancha ser levada com a correnteza, 
colocando sua vida em risco; 

12. Não faça uso de substancias tóxicas ou entorpecentes, ou qualquer 
outra que altere seu estado mental e que comprometa sua 
coordenação, reflexo ou capacidade na prática esportiva; 

13.  Crianças deverão sempre estar sob a supervisão de um adulto 
responsável e capacitado; 

14.  Nunca exceda o peso máximo permitido no SUP;  
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15. Caso encontre qualquer tipo de problema em seu equipamento, pare 
de usá-lo imediatamente e acione sua garantia;  
 

Ao adquirir este produto, você, usuário, compreende, aceita e compromete-
se a seguir as instruções de segurança descritas neste manual, 
responsabilizando-se  pelos riscos.  

 
ARMAZENAGEM E CUIDADOS COM O SUP  
 

 Siga as instruções de armazenagem, cuidados e limpeza com o SUP, 
para que se tenha mais vida útil do produto e melhor aproveitamento.  
 

1. Procure armazenar seu SUP em um recinto sem qualquer tipo de 
exposição solar ou fonte de calor,  para que não haja danos em seu 
material, impossibilitando o uso;  

2. Coloque-o em posição vertical, sempre preso por uma corda ou fita, 
evitando quedas e danos ao material; 

3. Evite impactos ao máximo tanto dentro como fora da água;  
4. Caso deseje transportar seu SUP com automóvel, recomendamos 

acomoda-lo na parte superior de maneira firme, porém sem danificar 
o casco;  

5. Realize uma limpeza periódica em seu SUP, para que não restem 
materiais que possam deteriorá-lo com o tempo, como areia, folhas, 
água salgada, terra e lama;  

6. Após o uso do SUP, lave- o sempre com água doce; 
7. Não faça uso de produtos químicos corrosivos ou quaisquer outros 

que comprometam  a cor e forma ao material do SUP, inclusive 
solventes clorados, visto que são danosos ao meio ambiente. 

 

TERMO E CONDIÇOES DE GARANTIA 
 

A equipe da FREEPORT SPORTS disponibiliza-se inteiramente para 
solucionar qualquer tipo de problema que tenha encontrado em seu 
produto.  

A FREEPORT SPORTS dá garantia aos seus produtos mediante os 
termos e condições abaixo, de forma irrevogável e irretratável: 
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1. O prazo de garantia de nossos produtos contra defeitos de 
fabricação são de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
emissão da nota fiscal ou recibo de venda, seja ele emitido pela 
FREEPORT SPORTS ou pelo revendedor credenciado, dentro de 
território nacional. 

2. A garantia é intransferível e de titularidade: 
a) Do consumidor que comprovar ter posse da nota fiscal ou 

recibo de compra emitido pela empresa ou por revendedor 
credenciado;  

b) Do revendedor credenciado que comprovar possuir a nota 
fiscal emitida pela FREEPORT SPORTS; 

3. Sua nota fiscal ou recibo de compra é imprescindível para que seu 
pedido seja atendido e deverá ser apresentada no momento da 
solicitação da garantia, 

4.  O produto deverá estar sob a posse do titular da garantia, 
conforme CPF ou CNPJ que constar em nota fiscal ou recibo de 
compra emitidos pela empresa ou revendedor credenciado;   

5. Sua garantia deverá ser acionada através: 
a) Do website da FREEPORT SPORTS pelo link 

http://www.freeportsports.com.br;  
b) Do registro do produto na garantia da FREEPORT SPORTS 

mediante o envio de formulário de garantia (anexo I) a ser 
preenchido e assinado para que seja enviado ao endereço 
abaixo. 
Freeport Sports 
A/C: Setor de Garantia 
Via das Magnólias, nº 25, Jardim Colibri 
Cotia/SP 
CEP 06713-270 
 
Aguarde a confirmação de recebimento pela empresa.  
 

6. Se por algum motivo desconhecido o requerente não esteja certo 
do recebimento do termo de garantia pela empresa, deverá 
contatar o setor de garantia através de número de telefone 
descrito no website www.freeportsports.com.br;  
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7. Ao preencher o cadastro de garantia, o titular deverá informar 
detalhadamente os fatos que ocasionaram o problema em seu 
produto ou especificar como o mesmo foi detectado. Recomenda-
se o envio de fotos ou vídeos para que se tenha mais clareza do 
fato ocorrido. 

8. Havendo a necessidade de análise técnica referente a algum 
defeito, os custos de envio do produto serão por conta do titular 
da garantia. Caso seja comprovado o defeito de fabricação, a 
FREEPORT SPORTS reembolsará o titular da garantia pelos custos 
de envio do produto e providenciará a manutenção ou troca do 
produto por um novo;  

9. Visto que alguns de nossos produtos passam por um processo de 
rotomoldagem, suas cores podem variar daquelas demonstradas 
em mídia de divulgação. Nesse caso, eventuais variações de cor 
não são cobertas pela garantia, visto que se trata de fator 
imprevisível; 

10. Caso a FREEPORT SPORTS o restitua com um novo produto, este 
conterá as mesas características daquele defeituoso, sendo ambos 
da mesma espécie, tamanho e forma;  

A garantia não será concedida nos seguintes casos: 
 
1. Após  12 (doze) meses contados a partir da data da emissão de 

nota fiscal ou recibo de compra;  
2. Havendo alterações e modificações feitas fora da FREEPORT 

SPORTS ou de seus revendedores credenciados, sem antes entrar 
em contato solicitando prévia autorização; 

3. Uso inadequado do produto;  
4. Perda de itens ou utensílios por descuido do usuário;  
5. Danos decorrentes de acidentes ocasionados por negligencia do 

usuário, evidenciado descumprimento das regras de segurança, 
transporte, armazenamento, ou manutenção inadequada, bem 
como modificações não previstas para o produto,  

6. Variação ou desbotamento na cor do produto ocasionadas 
naturalmente pelo tempo, frequência e condições de uso;  

7. Peças usadas em demonstração ou teste;  
 

Dessa forma, a FREEPORT SPORTS:  
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1. Responsabiliza-se pelo reparo, modificação e/ou substituição 

do produto adquirido na nota fiscal ou recibo de compra, desde 
que devidamente comprovada a responsabilidade da empresa 
sob o dano o produto/ peça defeituoso(a);  

2. Não responsabiliza-se por eventuais danos morais e materiais 
ocasionados a terceiros, lucros cessantes ou quaisquer danos 
emergentes ou consequentes causados pelo usuário mediante 
falta de habilidade de uso.  

 
A FREEPORT SPORTS encontra-se no direito de modificar e implementar 
mudanças em seus produtos sem a necessidade de aviso prévio ou qualquer 
meio de divulgação ou introduzir mudanças nos produtos já vendidos.  
 
A FREEPORT SPORTS encontra-se no direito de descontinuar sua linha de 
produção livremente e a qualquer momento, sem que haja a necessidade 
aviso prévio ou qualquer meio de divulgação.  
 
Atenção: Ainda que não seja obrigatória a divulgação de qualquer mudança 
na linha de produtos da marca, você pode manter-se atualizado pelo website 
www.freeportsports.com.br e ficar por dentro de todos os produtos 
disponíveis e novidades que estejam por vir.  
 
Os presentes Termos e Condições de Garantia da FREEPORT SPORTS 
descritos acima prevalecem sobre quaisquer outros que possam ter sido 
concedidos ao usuário na hora da compra.  
 
 

Formulário de garantia 
 
Entrar no endereço www.freeportsports.com.br/manual baixe o formulário 
e preencha todos os campos. 
 
 


