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GARANTIA INTERNACIONAL
Esta garantia é concedida pela PARKER® e aplica-se a todos os países, exceto os EUA e o Canadá, onde são aplicáveis outros termos de garantia. O seu 
instrumento de escrita PARKER® tem uma garantia de dois anos a contar da data da compra original, contra defeitos de materiais ou fabrico. Em caso de 
defeito comprovado dentro do período de garantia, o seu produto PARKER® será reparado ou substituído, sem encargos. A presente garantia não cobre 
manutenção de rotina, ou danos resultantes de falta de manutenção do produto, conforme as instruções fornecidas pela PARKER®. A presente garantia 
também não cobre o desgaste normal resultante do uso do produto, danos que possam decorrer de má utilização acidental, intencional ou abuso, alteração, 
personalização ou reparação por pessoas não autorizadas. A presente garantia também não cobre danos causados por uso de tintas e recargas que não sejam 
originais PARKER®. Exceto conforme aqui descrito e na medida do permitido por lei, a PARKER® não presta quaisquer outras garantias, expressas ou 
implícitas, e a PARKER® exclui especificamente garantia de comercialização e adequação a um propósito em particular. A responsabilidade da PARKER® no 
âmbito desta garantia ficará limitada a reparação ou substituição do instrumento de escrita e a PARKER® não assumirá qualquer responsabilidade ao abrigo 
desta garantia contra danos e/ou danos acidentais ou consequenciais, previstos ou imprevistos, a menos que esses danos resultem de ato intencional, omissão 
ou negligência grosseira da PARKER®. São preservados outros direitos e recursos controlados pela legislação aplicável. Alguns produtos poderão estar fora 
de produção ou poderão não ser reparados. Nessas circunstâncias, a PARKER® reserva-se o direito de substituir um produto de idêntico valor e estilo. Para 
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assistência no prazo da presente garantia, o utilizador deve devolver a caneta a um centro de assistência autorizado PARKER®, juntamente com a prova de 
compra, como o recibo datado comprovando a compra do produto reclamado. Esta garantia dá ao utilizador direitos legais específicos. O utilizador poderá 
igualmente ter outros direitos do ponto de vista legal, que podem variar de estado para estado e de país para país, e que não são afetados por esta garantia, 
incluindo (mas não se limitando a) as garantias legais cobrindo eventuais consequências de defeitos, visíveis ou invisíveis, no produto. ATENÇÃO: as tampas 
das canetas podem obstruir a respiração. Manter afastado da boca. Este produto não se destina a ser usado por pessoas com menos de 14 anos.

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS PARA A AUSTRÁLIA
As seguintes disposições aplicar-se-ão além da GARANTIA INTERNACIONAL se a venda do produto PARKER® tiver ocorrido na Austrália. Os nossos 
produtos são acompanhados de garantias que não podem ser excluídas, de acordo com a Lei Australiana do Consumidor. O utilizador poderá ter direito a 
substituição ou reembolso por defeito importante e indemnização por eventuais danos ou perdas razoáveis. O utilizador terá também o direito de mandar 
reparar ou substituir os artigos, no caso de os artigos não terem comprovadamente uma qualidade aceitável e o defeito não for equivalente a defeito importante.
Qualquer reparação ou substituição será a expensas da PARKER® e gratuitas para o utilizador. Consulte www.parkerpen.com para encontrar o centro de 
assistência mais perto de si e informação de contacto.
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GARANTIA LIMITADA
A presente garantia é prestada pela PARKER® e aplica-se nos EUA e no Canadá.
O seu instrumento de escrita PARKER® tem uma garantia de dois anos a contar da data da compra original, contra defeitos de materiais ou FABRICO.
Em caso de defeito comprovado dentro do período de garantia, o seu produto PARKER® será reparado ou substituído, sem encargos. A presente garantia 
pode ser prolongada registando o seu instrumento de escrita PARKER® em www.parkerpen.com.
A presente garantia não cobre manutenção de rotina, ou danos resultantes de falta de manutenção do produto, conforme as instruções fornecidas pela 
PARKER®.
A presente garantia também não cobre o desgaste normal resultante do uso do produto, danos que possam decorrer de má utilização acidental, intencional 
ou abuso, alteração, personalização ou reparação por pessoas não autorizadas. A presente garantia também não cobre danos causados por uso de tintas e 
recargas que não sejam originais PARKER®.
Exceto conforme aqui descrito e na medida do permitido por lei, a PARKER® não presta quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, e a PARKER® 
exclui especificamente garantia de comercialização e adequação a um propósito em particular. A responsabilidade da PARKER® no âmbito desta 
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garantiaficará limitada a reparação ou substituição do instrumento de escrito e a PARKER® não assumirá qualquer responsabilidade ao abrigo desta garantia 
contra danos e/ou danos acidentais ou consequenciais, previstos ou imprevistos.
Alguns produtos poderão estar fora de produção ou poderão não ser reparados. Nessas circunstâncias, a PARKER® reserva-se o direito de substituir um 
produto de idêntico valor e estilo.
Para assistência no âmbito da presente garantia, o utilizador deve devolver a caneta a um centro de assistência autorizado PARKER®, juntamente com o 
certificado de garantia original devidamente preenchido por um agente autorizado (ou prova de compra, como recibo datado comprovando a compra do 
produto reclamado). Esta garantia dá ao utilizador direitos legais específicos. O utilizador poderá igualmente ter outros direitos do ponto de vista legal, que 
podem variar de estado para estado e de país para país, e que não são afetados por esta garantia, incluindo (mas não se limitando a) as garantias legais cobrindo 
eventuais consequências de defeitos, visíveis ou invisíveis, no produto.
ATENÇÃO: as tampas das canetas podem obstruir a respiração. Manter afastado da boca. Este produto não se destina a ser usado por pessoas com menos 
de 14 anos.
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ACESSÓRIOS PARKER® E ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
Uma gama completa de tintas, recargas, minas e borrachas está disponível para utilização com instrumentos de escrita PARKER® e deve ser 

sempre usada para garantir o máximo desempenho do produto. Poderá contactar os locais de assistência através dos centros de assistência 
autorizados.
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CANETA DE TINTA PERMANENTE Tinta em frasco

▲ Standard

1

Deluxe

▲

2a

Cartucho de tinta

2b 3
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CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Enxague periodicamente a sua caneta de tinta permanente com água fria. 
Para saber mais consulte: www.parkerpen.com
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ESFEROGRÁFICA /  
CANETA DE GEL

Parker Premier  
Sonnet  
Jotter

Duofold  
Urban  
Parker IM

Retire a proteção 
do bico antes  

de utilizar.

2b3a2a1a 1b 3b

CANETA 
DE GEL
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Consumer care:
Austria: +431206091071

Netherlands: +31202061335
Belgium: +3222008267

Switzerland: +41445118340
UK: +442030276892/-93

Italy: +390291483961
Germany: +4969380789901/-02

Spain: +34912718151
Portugal: +351217810496

France: +33228032531
Poland: +48616398005

US: 800-237-8736
CANADA: 1-800-387-7882 ext. 291 5729

APAC Pen Repair:  
1800 633 868 (ANZ)

400-821-3690 (China)
LATAM: 0800 200 1010

We would love to hear from you/N’hésitez pas à nous contacter. After Sales Service/Service Après-Vente : www.parkerpen.com

Product of/Produit de:
Newell Europe Sàrl 

Chemin de Blandonnet 10 
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by/ 
Représenté en UE par:
NWL France Services SAS 

738 rue Yves Kermen 
92100 Boulogne Billancourt - France

Represented in Poland by/ 
Représenté en Pologne par:

Newell Poland Services Sp.z.o.o.
Plac Andersa 7

Poznan, 61-894 - Poland




