
Instale sua coifa split com o serviço autorizado da Tramontina 
e receba 12 meses adicionais de garantia.

A promoção é válida para as Coifas Split, fabricadas e comercializadas no 
Brasil pela TRAMONTINA TEEC S/A.

Após a instalação, acesse www.tramontina.net/cadastrogarantia, crie seu 
login e senha, e receba o benefício dos 12 meses adicionais de garantia. 

Acesse www.tramontina.com.br/atendimento-suporte/assistencia-tecnica 
para encontrar o Assistente Técnico mais próximo de sua região.
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Eventuais dúvidas durante o registro podem ser sanadas através do 
e-mail atendimento@tramontina.net ou do telefone (11) 4861-3981.

Os contatos das empresas que fazem parte da Rede de Serviço Autorizado Tramontina 
podem ser visualizados em: 

www.tramontina.com.br/atendimento-suporte/assistencia-tecnica

Espaço reservado ao Serviço Autorizado Tramontina:

Para todos os consumidores que adquirirem os produtos Coifa de 
Parede Dritta 90 Split (referência 95800/023), Coifa de Ilha Dritta Isla 90 Split 
(referência 95800/024), Coifa de Embutir Incasso 75 Split (referência 95800/025), 
Coifa de Parede Slim Wall 90 Split (referência 95800/030) e Coifa de Ilha Slim Isla 
90 Split (referência 95800/031), a TRAMONTINA TEEC S/A, promocionalmente e 
sem qualquer custo, fornecerá garantia adicional que será uma extensão da 
garantia original prevista no Manual de Instruções. Fazendo o registro do 
produto, o consumidor, automaticamente, receberá garantia adicional de 6 
meses. 

Ainda, se ao registrar o produto o consumidor informar que realizou a 
instalação com o Serviço Autorizado, descrevendo o número da ordem de 
serviço ou nota fiscal de instalação, receberá garantia adicional de 1 ano, sendo 
6 meses pelo re-gistro do produto e 6 meses pela instalação com o Serviço 
Autorizado. O prazo de contagem da garantia adicional inicia-se no primeiro 
dia após o término da garantia original.

O produto somente poderá ser registrado mediante acesso ao seguinte link: 
www.tramontina.net/cadastrogarantia

Para facilitar o registro do seu produto, solicite ao Serviço Autorizado o 
preenchimento das informações constantes no canhoto abaixo:

*A garantia adicional é válida para a linha de Coifas Split das referências 95800/023, 95800/024, 95800/025, 95800/030 e 
95800/031 fabricadas e comercializadas no Brasil pela TRAMONTINA TEEC S/A.

**Tendo o consumidor recebido o benefício de alguma outra promoção, que possa somar as garantias  fornecidas pelo 
fabrican-te do produto, fica invalidada a garantia de menor período, passando a valer apenas a de maior período. As garantias 
adicionais não se somam.

***Essa instalação não é gratuita, sendo as despesas de mão de obra e acessórios por conta do consumidor.

Ordem de serviço nº: 
Número de série do produto: 
Serviço Autorizado: 
Nome do(s) Técnico(s):
Data da instalação: 




