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Estetoscópio ES´s 

 

 O ES´s é um equipamento utilizado para detectar ruídos em 

motores, rolamentos e etc. 

 
 

Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados 

sem aviso prévio 

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência 

técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do 

conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica 

autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de 

acordo com os termos da garantia.  

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:  
- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o 

seu manual de instruções;  

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;  

- Manuseio/Uso indevido do equipamento;  

- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade 

extrema;  

- O número de série adulterado ou rasurado.  

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou 

necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos 

telefones abaixo: 

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 /   

98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;  

- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 /    

98966-9227. 

- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h 

às 17h48min. 

ES-             Nº 
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