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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: 

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 
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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;  

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 nossos caiaques 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, 
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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:  
 
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.  
 


