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Anexo

Garantia, responsabilidade e declaração de conformidade CE
O fabricante, a empresa ATEC Ingenieurbüro AG presta uma garantia para a isenção de defeitos e garante expressamente as propriedades do Swiss-Trac, conforme
o estado da técnica.
O período de garantia é de 24 meses (6 meses para as baterias), a partir da data da
factura.
Para todas as peças de substituição existe uma garantia de 12 meses.
A reparação de avarias no âmbito de reivindicações de garantia pode ser efectuada em forma de aperfeiçoamentos ou fornecimento de peças de substituição. Os
custos subsequentes de qualquer tipo, tais como frete ou mão-de-obra, reembolso
de despesas, etc., não estão expressamente cobertos.
O Swiss-Trac é um produto de qualidade, em conformidade com as normas de
segurança aplicáveis. A empresa ATEC Ingenieurbüro AG, na sua qualidade de
fabricante não se responsabiliza se o Swiss-Trac incluindo os acessórios, se:
• O Swiss-Trac tiver sido utilizado incorrectamente
• O Swiss-Trac não tiver sido reparado por um representante autorizado ou
tenham sido utilizadas peças de terceiros na reparação
• Tiver sido montado deficientemente
• O Swiss-Trac não tiver sido sujeito a manutenção regular por um
representante autorizado
• O Swiss-Trac não tiver sido utilizado em conformidade com as instruções
de utilização
• O Swiss-Trac não tiver sido montado ou ajustado por um representante
autorizado.
• Ficar danificado devido ao uso normal

Declaração de conformidade CE
Número de acreditação: STS 024, relatório n.º 12294.
O fabricante deste dispositivo de tracção para cadeiras de rodas, marca Swiss-Trac,
modelo SWT-1 e modelo SWT-2, a empresa ATEC Ingenieurbüro AG em CH-6403
Küssnacht a.R., declara por este meio por exclusiva responsabilidade que os
produtos acima mencionados, tanto na sua concepção como na versão comercializada, se encontram em conformidade com a Directiva CE 93/42/CEE e com a lei
suíça relativa a produtos médicos (MepV). Reservamo-nos o direito a alterações no
interesse do progresso técnico.

