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A BUFFALO garante que cada motor, incluindo todo o equipamento e acessório nele instalado pela 

BUFFALO, é isento de defeito de material ou manufatura, em condições normais de uso.

A obrigação da BUFFALO, através de sua rede de postos de serviços autorizados de acordo com 

esta garantia, limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças, observando os termos a 

seguir especificados, bem como demais condições previstas neste manual.

O prazo de validade desta garantia é de 6 (seis) meses a contar da data de compra pelo consumidor 

final, a qual será comprovada mediante numero de série do motor mencionado no corpo da nota 

fiscal de compra.

A validade desta garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas forem 

substituídas por um dos postos de serviços autorizados, e cujo exame revele, satisfatoriamente para 

o fabricante, a existência do defeito reclamado.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto BUFFALO que tenha sido 

sujeitado a uso inadequado, negligência ou acidente, ou que tenha sido reparado ou alterado fora de 

uma oficina autorizada.

A garantia será concedida de forma acima descrita, somente nos postos de serviçoes autorizados. 

Não cabendo ao fabricante despesas como: transporte e visitas técnicas ao local de trabalho.

 Itens de responsabilidade do Proprietário (peças não cobertas pela garantia).

  - Vela de Ignição.

  - Filtros em geral.

  - Troca de óleo.

Cancelamento da Garantia

1 - Danos por mau uso ou acidentes.

2 - Agentes da Natureza.

3 - Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção.

4 - Violações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas.

5 - transporte e armazenamento inadequado.

6 - Rasuras na Nota Fiscal de compra.

A BUFFALO reserva-se o direito de alterar as especificações de seus desenhos. produtos e termo de 

garantia, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações 

nos produtos anteriormente vendidos.
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GERAL

3091.5612

3091.5624

3091.5614

3091.5604

3091.5607
3091.5603
3091.5602

A Buffalo Motores & Acoplados reserva-se o direito de 
modificar qualquer item deste manual de instruções 

sem prévio aviso.

 buffalo@buffalo.com.br
www.buffalo.com.br

Rua Maria Fontes Machado , nº 420 - Costeira
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83015-482

CNPJ: 07.040.941/0001-06
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