Enphase Energy, Inc. Contractual
Limited Warranty – Brazil

Garantia Contratual Limitada –
Brasil da Enphase Energy, Inc.

1.
Contractual Limited Warranty. Subject to the
terms of this Limited Warranty, Enphase Energy, Inc.
("Enphase”) warrants to the Covered Owner (defined
below) that the product(s) covered by this Limited Warranty
listed below and installed for use at the original end user
location (the “Original Location”) (each a “Covered
Product”) will be free from defects in workmanship and
materials for the applicable product warranty period set
forth below (each, a “Warranty Period”). This
Contractual Limited Warranty is valid only (1) when the
Covered Products are sold to the Covered Owner by
Enphase itself or by an Enphase-authorized reseller
and (2) to the extent permitted by the applicable laws
of the territories mentioned above.

1. Garantia Contratual Limitada. Sujeita aos
termos desta Garantia Limitada, a Enphase Energy,
Inc. ("Enphase”) garante ao Proprietário Coberto
(definido abaixo) que o(s) produto(s) coberto(s) por
esta Garantia Limitada listado(s) abaixo e
instalado(s) para uso no local original do usuário
final (o “Local Original”) (cada, um “Produto
Coberto”) estará(ão) livre(s) de defeitos de
fabricação e materiais para o período de garantia do
produto aplicável previsto abaixo (cada, um
“Período de Garantia”). Esta Garantia Contratual
Limitada será válida somente (1) quando os
Produtos Cobertos forem vendidos ao
Proprietário Coberto pela própria Enphase ou
por uma revendedora autorizada da Enphase e
(2) e na medida permitida pelas leis aplicáveis
dos territórios acima mencionados.

Covered Product(s)

Contractual
Limited
Warranty Period(s)

Produto(s) Coberto(s)

Período(s) da Garantia
Contratual Limitada

IQ™7-series
microinverters
continuously connected to the
internet through an Envoy product

Contractual Warranty of 20
years from the date the
Covered Product is activated**
in Enphase’s Enlighten™
system
at
the
Original
Location (such applicable date
is referred to as the “Warranty
Activation Date”).

Microinversores
série
IQ™7
continuamente
conectados
à
Internet por meio de um produto
Envoy

Garantia Contratual de 20
anos da data em que o
Produto
Coberto
for
ativado**
no
sistema
Enlighten™ da Enphase no
Local Original (a data
aplicável sendo designada
como a “Data de Ativação
da Garantia”).

IQ Envoy, IQ Combiner 3, IQ Combiner+,
IQ Combiner, IQ Commercial Envoy,
Envoy-S Standard, Envoy-S Metered,
or AC Combiner Box continuously
connected to the internet through an
Envoy product

Contractual Warranty of 5
years from the Warranty
Activation Date.
IQ
Envoy,
IQ
Combiner
(Combinador) 3, IQ Combiner+, IQ
Combiner, IQ Commercial Envoy
(Comercial), Envoy-S Standard
(Padrão),
Envoy-S
Metered
(Medido) ou AC Combiner Box
(Caixa
Combinadora)
continuamente
conectado
à
Internet por meio de um produto
Envoy

Garantia Contratual de 5
anos da Data de Ativação
da Garantia.

IQ
Aggregator,
IQ
Commercial
Aggregator,
Mobile
Connect
or
Consumption
CT
continuously
connected to the internet through an
Envoy product
Contractual Warranty 5 years
from the Warranty Activation
Date.
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IQ Aggregator (Agregador), IQ
Commercial
Aggregator
(Agregador Comercial), Mobile
Connect (Conexão Móvel) ou
Consumption
CT
(Consumo)
continuamente
conectado
à
Internet por meio de um produto
Envoy

Garantia Contratual de 5
anos da Data de Ativação
da Garantia.

The Covered Products of the table above will be solely
subject to the legal warranty provided by Brazilian Law
(and not this Contractual Warranty) if not continuously
connected to the internet through an Envoy product.

**A Covered Product is considered “activated” when the
PV solar system has received “permission to operate” by
authorities having jurisdiction.

* Os Produtos Cobertos estarão sujeitos apenas à
garantia legal fornecida pela Legislação
Brasileira (e não a esta Garantia Contratual
Limitada) se não estiverem continuamente
conectado à internet por meio de um produto
Envoy.
**Um Produto Coberto é considerado “ativado”
quando o sistema solar FV tiver recebido
“permissão para operar” pelas autoridades
competentes.

2.
If Enphase repairs or replaces a Covered Product,
the Limited Contractual Warranty will continue on the
repaired or replacement product until the later of (i) the end
of the original Limited Warranty Period as set in the table
above or (ii) 90 days from the date of receipt of the repaired
or replacement product, as long as the repaired or
replacement product is installed and (where the repaired
or replacement product is a Microinverter) connected to
the internet through an Envoy (as described in the
Installation
and
Operation
Manual
found
at
www.enphase.com) within 45 consecutive days from the
date on which you receive the repaired or replacement
product and remains continuously connected to the
internet thereafter.

2. Se a Enphase reparar ou substituir um Produto
Coberto, a Garantia Contratual Limitada continuará
em vigor em relação ao produto reparado ou
substituído até o que ocorrer por último entre: (i) o
final do Período de Garantia Limitada original
conforme definido na tabela acima ou (ii) 90 dias a
partir da data do recebimento do produto reparado
ou substituído, desde que o produto reparado ou
substituído esteja instalado e (quando o produto
reparado ou substituído for um Microinverter)
conectado à internet por meio de um Envoy
(conforme descrito no Manual de Instalação e
Operação encontrado em www.enphase.com)
dentro de 45 dias consecutivos a partir da data de
recebimento do produto reparado ou substituído e
desde que permaneça continuamente conectado à
Internet a partir de então

3.
For the purposes of this Contractual Limited
Warranty, the “Covered Owner” shall mean the person
or entity that purchases a Covered Product from Enphase
or an Enphase-authorized reseller and installs (or has
installed) such Covered Product at the Original Location.
In addition, Covered Owner shall include subsequent
transferees (each, a “Transferee”) as long as (1) the
Covered Product remains at the Original Location, (2) the
Transferee submits to Enphase a completed “Change of
Ownership Form,” which Enphase may modify from time to
time (3) the Transferee pays the applicable transfer fee
(“Transfer Fee”) set forth in the Change of Ownership
Form within 30 days from the date of transfer from the
Covered Insider to the Transferee, and (4) subject to
Section 3, the Transferee complies with the Registration
requirement in Section 2. The submission of a Change of
Ownership Form is required in order for the Transferee to
receive continued Contractual Limited Warranty coverage
on the transferred Covered Product. The Transfer Fee is
subject to reasonable adjustment from time to time. The
Change of Ownership Form and payment instructions for
the Transfer Fee are available at https://enphase.com/enus/support/how-to-transfer-ownership.

3. Para os fins desta Garantia Contratual Limitada,
o “Proprietário Coberto” significa a pessoa física
ou jurídica que compra um Produto Coberto da
Enphase ou de uma revendedora autorizada da
Enphase e instala (ou instalou) esse Produto
Coberto no Local Original. Além disso, o Proprietário
Coberto incluirá cessionários subsequentes (cada,
um “Cessionário”) desde que (1) o Produto Coberto
permaneça no Local Original, (2) o Cessionário
envie à Enphase um “Formulário de Mudança de
Propriedade” preenchido, o qual a Enphase poderá
modificar periodicamente (3) o Cessionário pague a
Taxa de Transferência aplicável (“Taxa de
Transferência”) prevista no Formulário de Mudança
de Propriedade no prazo de 30 dias da data de
transferência da Pessoa Interna Coberta ao
Cessionário, e (4) sujeito à Cláusula 3, o
Cessionário cumpra a exigência de Registro da
Cláusula 2. O envio de um Formulário de Mudança
de Propriedade é necessário para que o Cessionário
receba cobertura contínua da Garantia Contratual
Limitada do Produto Coberto transferido. A Taxa de
Transferência está sujeita a ajuste razoável
periodicamente. O Formulário de Mudança de
Propriedade e as instruções de pagamento para a
Taxa de Transferência estão disponíveis no site
https://enphase.com/en-us/support/how-to-transferownership.

4. How to Obtain Warranty Service.

4. Como Obter o Serviço de Garantia.

a. To obtain warranty service for a Covered Product, the

a. Para obter o serviço de garantia com relação a um
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Covered Owner must comply with the [Return Merchandise
Authorization
(RMA)
Procedure
available
at
https://enphase.com/en-us/support/return-merchandiseauthorization-procedure]. Unless Enphase specifically
instructs the Covered Owner otherwise, the Covered
Owner must return the allegedly defective Covered
Product to Enphase in the original packaging or equivalent,
within 60 days of Enphase providing an RMA number
to Covered Owner, pursuant to the RMA Procedure.
The RMA Procedure allows Covered Owners to generate
a prepaid mailing label for the return [or, at Enphase's
discretion, the Covered Product pick-up by a person or
company previously authorized by Enphase]. We
recommend that Covered Owners use a tracking service
for their protection.

Produto Coberto, o Proprietário Coberto deverá
cumprir o [Procedimento de Autorização de
Devolução de Mercadorias (RMA) disponível no site
https://enphase.com/en-us/support/returnmerchandise-authorization-procedure]. A menos
que a Enphase especificamente instrua o
Proprietário Coberto de outro modo, o Proprietário
Coberto deverá devolver o Produto Coberto
supostamente com defeito à Enphase na
embalagem original ou equivalente, no prazo de 60
dias após a Enphase fornecer um número de
RMA ao Proprietário Coberto, de acordo com o
Procedimento de RMA. O Procedimento RMA
permite que os Proprietários Cobertos gerem uma
etiqueta postal pré-paga para a devolução [ou, à
critério da Enphase, a retirada do Produto Coberto
por uma pessoa ou empresa previamente
autorizada pela Enphase]. Recomendamos que os
Proprietários Cobertos utilizem um serviço de
rastreamento para sua proteção.

b. Enphase retains the right to refuse delivery of a
return and charge the Covered Owner a restocking fee
equal to the costs of shipping the Covered Product to
Enphase if the Covered Owner returns a Covered
Product to Enphase (a) without an RMA from
Enphase or (b) without all parts included in the
original package or (c) without using the pre-paid
shipping label provided by Enphase (unless Enphase
arranges to have the Covered Product picked up from
the Original Location).

b. A Enphase terá o direito de recusar a
devolução de um Produto Coberto e cobrar do
Proprietário Coberto as taxas de reposição de
estoque equivalentes aos custos de envio se o
Proprietário Coberto devolver um Produto
Coberto à Enphase (a) sem um RMA da Enphase
ou (b) sem todas as peças incluídas no pacote
original ou (c) sem utilizar o código de devolução
pré-pago fornecido pela Enphase (exceto se a
Enphase retirar o Produto Coberto no Local
Original).

c.
By returning a Covered Product, Covered Owner
hereby acknowledges that ownership of the Covered
Product is transferred to Enphase upon Enphase’s receipt
of the Covered Product.] If the claim is justified based on
this Contractual Limited Warranty, Enphase will bear the
cost of shipping the repaired or replacement Covered
Product to Covered Owner (or to the installer authorized
by Covered Owner to replace the Covered Product) at the
Original Location. Any Covered Product returned to
Enphase that Enphase determines is not covered
under this Contractual Limited Warranty, or that is
returned to Enphase without a valid RMA, may be
rejected, and returned at the Covered Owner’s cost
(subject to prepayment), or kept for 30 days for pickup by the Covered Owner, and then, after this 30-day
period, disposed without further liability or obligation
towards the Covered Owner.

c. Ao devolver um Produto Coberto, o Proprietário
Coberto neste ato reconhece que a propriedade do
Produto Coberto é transferida à Enphase mediante
o recebimento pela Enphase do Produto Coberto.]
Se a reclamação for justificada com base
nesta Garantia Contratual Limitada, a Enphase
arcará com o custo de envio do Produto Coberto
consertado ou substituído ao Proprietário Coberto
(ou ao instalador autorizado pelo Proprietário
Coberto para substituir o Produto Coberto) no Local
Original. Qualquer Produto Coberto devolvido à
Enphase que a Enphase determinar não estar
coberto nos termos desta Garantia Contratual
Limitada, ou que seja devolvido à Enphase sem
um RMA válido, poderá ser recusado e devolvido
às expensas do Proprietário Coberto (sujeito a
pagamento antecipado), ou mantido por 30 dias
para retirada pelo Proprietário Coberto e, então,
depois de tal período de 30 dias, descartado sem
responsabilidade ou obrigação adicional
perante o Proprietário Coberto.

d.
Once a returned Covered Product is received and
inspected, Enphase will notify Covered Owner (or the
installer authorized by Covered Owner to replace the
Covered Product) that Enphase has received the returned
Covered Product.

d. Uma vez que um Produto Coberto devolvido seja
recebido e inspecionado, a Enphase notificará o
Proprietário Coberto (ou ao instalador autorizado
pelo Proprietário Coberto para substituir o Produto
Coberto) que a Enphase recebeu o Produto Coberto
devolvido.
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5. Remedies.

5. Reparos.

a.
During the applicable Warranty Period, if Enphase
confirms the existence of a defect that is covered by the
Contractual Limited Warranty, Enphase will (1) repair or
replace the Covered Product free of charge, or (2) refund
the Covered Owner the actual purchase price for the
Covered Product less reasonable depreciation based on
use at the time the Covered Owner notifies Enphase of the
defect. Enphase will not elect to issue a refund unless (i)
Enphase is unable to provide a replacement and repair is
not commercially practicable or cannot be timely made, or
(ii) Covered Owner is willing to accept such a refund. In the
event of a defect covered by the Contractual Limited
Warranty, to the extent permitted by law, these are the
Covered Owner’s sole and exclusive remedies.

a. Durante o Período de Garantia aplicável, se a
Enphase confirmar a existência de um defeito que
esteja coberto pela Garantia Contratual Limitada, a
Enphase irá, por opção da Enphase (1) reparar ou
substituir o Produto Coberto gratuitamente, ou (2)
reembolsar o Proprietário Coberto com relação ao
preço de compra real do Produto Coberto menos a
depreciação razoável com base no uso no momento
em que o Proprietário Coberto notifica a Enphase
sobre o defeito. A Enphase não optará por emitir um
reembolso a menos que (i) a Enphase não seja
capaz de fornecer uma substituição e o reparo não
seja comercialmente viável ou não possa ser feito
em tempo hábil, ou (ii) o Proprietário Coberto esteja
disposto a aceitar tal reembolso. No caso de um
defeito, coberto pela Garantia Limitada Contratual,
na medida permitida por lei, estes são os únicos e
exclusivos recursos do Proprietário Coberto.

b. If Enphase repairs or replaces the Covered Product
pursuant to this Contractual Limited Warranty, (1) Enphase
will, at its option, use new and/or reconditioned parts or
products of the Covered Product’s original or improved
design, and (2) the Limited Warranty will continue to apply
to the repaired or replacement product for the remainder
of the original Limited Warranty Period or ninety (90) days
from the date Covered Owner receives the repaired or
replacement product, whichever is later.

b. Se a Enphase consertar ou substituir o Produto
Coberto nos termos desta Garantia Contratual
Limitada, (1) a Enphase, a seu critério, utilizará peças
ou produtos novos e/ou recondicionados do design
original ou aprimorado do Produto Coberto, e (2) a
Garantia Limitada continuará a ser aplicável ao
produto consertado ou substituído pelo restante do
Período da Garantia Limitada original ou 90
(noventa) dias da data em que o Proprietário
Coberto receber o produto consertado ou
substituído, o que ocorrer por último.

c.
If Enphase issues a refund (rather providing a
repaired or replacement Covered Product), such refund will
be processed and paid within 2 weeks of Enphase’s receipt
of the Covered Product.

c. Se a Enphase emitir um reembolso (em vez de
fornecer um Produto Coberto consertado ou
substituído), esse reembolso será processado e
pago no prazo de 2 semanas do recebimento pela
Enphase do Produto Coberto.

6. Contractual Limited Warranty Limitations and
Exclusions.

6. Limitações e Exclusões da Garantia
Contratual Limitada

a. This Contractual Limited Warranty does not include
any cost of labor related to (1) un-installing Covered
Product; (2) re-installing a repaired or replacement
product, or (3) the removal, installation or
troubleshooting of the Covered Owner's electrical
systems.

a. Esta Garantia Contratual Limitada não inclui
qualquer custo de mão de obra relacionado à (1)
desinstalação de um Produto Coberto; (2)
reinstalação de um produto consertado ou
substituído, ou (3) remoção, instalação ou
resolução de problemas dos sistemas elétricos
do Proprietário Coberto.

b. This Contractual Limited Warranty does not apply
to, and the term “Covered Product” shall not include,
any third-party products that may be installed with the
Covered Products at the Original Location.

b. A Garantia Limitada Contratual não se aplica
a, e o termo “Produto Coberto” não deve incluir,
quaisquer produtos de terceiros que possam ser
instalados junto aos Produtos Cobertos no Local
Original.

c. This Contractual Limited Warranty does not apply if
the Covered Product is not connected to the internet
through an Envoy (as described in the Installation and
Operation Manual found at www.enphase.com) and

c. A Garantia Limitada Contratual não se aplica
se o Produto Coberto não estiver conectado à
Internet por meio de um Envoy (conforme
descrito no Manual de Instalação e Operação
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remains continuously connected to the internet
thereafter.

encontrado
em
www.enphase.com)
e
permanecer continuamente conectado à Internet
a partir de então.

d. The Contractual Limited Warranty does not cover,
and Enphase will not be responsible for any delays,
lost or damage or any other damage to any Covered
Product caused by the freight carrier.

d. A Garantia Contratual Limitada não cobre, e a
Enphase não será responsável por quaisquer
atrasos, perdas ou danos, ou qualquer outro
dano a qualquer Produto Coberto causado pela
transportadora.

e. This Contractual Limited Warranty does not apply
to, and Enphase will not be responsible for, any
defect in or damage to any Covered Products: (1) that
have been misused, neglected, tampered with, altered,
or otherwise damaged, either internally or externally;
(2) that have been improperly installed, operated,
handled or used, including use under conditions for
which the product was not designed, use in an
unsuitable environment, or use in a manner contrary
to the Enphase User Manual or applicable laws or
regulations; (3) that have been subjected to fire, water,
generalized corrosion, biological infestations, acts of
nature, or input voltage that creates operating
conditions beyond the applicable maximum or
minimum limits listed in the applicable Covered
Product Data Sheet (as published online at
www.enphase.com), including high input voltage from
generators or lightning strikes; (4) that have been
subjected to damage caused by third party
components not provided by Enphase and used with
the Covered Products or any damage to the Covered
Products caused by service performed by anyone who
is not a representative of Enphase; (5) if the original
identification markings (including trademark or serial
number) of such products have been defaced, altered,
or removed (other than by fading through regular wear
and tear); or (6) if the Grid Profile (utility approved
operating parameters) of the Covered Product has
been altered, and such alteration causes the product
to malfunction, fail, or fail to optimally perform.

e. Esta Garantia Contratual Limitada não é
aplicável a, e a Enphase não será responsável
por, quaisquer defeitos ou danos a quaisquer
Produtos Cobertos: (1) que tenham sido mal
utilizados,
negligenciados,
adulterados,
alterados ou de outro modo danificados, interna
ou externamente; (2) que tenham sido
instalados, operados, manuseados ou utilizados
incorretamente, incluindo uso em condições
para as quais o produto não tenha sido
desenvolvido, uso em um ambiente inadequado
ou uso de maneira contrária ao Manual do
Usuário da Enphase ou às leis ou regulamentos
aplicáveis; (3) que tenham sido submetidos a
fogo, água, corrosão generalizada, infestações
biológicas, atos da natureza ou voltagem de
entrada que cria condições operacionais além
dos limites máximos ou mínimos aplicáveis
listados na Folha de Dados do Produto Coberto
aplicável (conforme publicado on-line no site
www.enphase.com), incluindo alta voltagem de
entrada de geradores ou relâmpagos; (4) que
tenham sido submetidos a danos causados por
componentes de terceiros não fornecidos pela
Enphase e utilizados com os Produtos Cobertos
ou a qualquer dano aos Produtos Cobertos
causado por serviço realizado por qualquer
pessoa que não seja um representante da
Enphase; (5) se as marcações de identificação
originais (incluindo marca ou número de série)
desses produtos tiverem sido desfiguradas,
alteradas
ou
removidas
(exceto
por
desbotamento pelo desgaste normal de uso); ou
(6) se o Perfil de Rede (parâmetros operacionais
aprovados pela concessionária de serviço
público) do Produto Coberto tiver sido alterado
e essa alteração fazer com que o produto
apresente mau funcionamento, falhas ou deixe
de funcionar de maneira ideal.

f.
The Contractual Limited Warranty does not
cover cosmetic, technical or design defects, or
shortcomings which do not materially influence or
affect energy production or degrade form, fit, or
function of the Covered Products, or any defects or
parts requiring replacement due to ordinary wear and
tear, corrosion, rust or stains, scratches, dents on the
casing or paintwork of the Covered Product. The
Limited Warranty does not cover costs related to the
removal, installation or troubleshooting of the
Covered Owner’s electrical systems.

f. A Garantia Contratual Limitada não cobre
defeitos estéticos, técnicos ou de design, ou
deficiências que não influenciem ou afetem
substancialmente a produção de energia, ou
degradem a forma, ajuste ou função dos
Produtos Cobertos, ou quaisquer defeitos ou
peças que requeiram substituição devido ao
desgaste normal de uso, corrosão, ferrugem ou
manchas, arranhões, amassados na estrutura ou
pintura do Produto Coberto. A Garantia Limitada
não cobre custos relacionados à remoção,
instalação ou resolução de problemas dos
sistemas elétricos do Proprietário Coberto.
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g. For the avoidance of doubt, software programs
installed in the Covered Products and the recovery
and reinstallation of such software programs and data
are not covered under this Contractual Limited
Warranty. Enphase does not warrant that the
operations of the Covered Product will be
uninterrupted or error-free. No Enphase employee or
authorized reseller is authorized to make any
modification, extension, or addition to this Contractual
Limited Warranty. If any term of this Contractual
Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable,
the legality or enforceability of the remaining terms
shall not be affected or impaired.

g. Para que não haja dúvidas, os programas de
software instalados nos Produtos Cobertos e a
recuperação e reinstalação desses programas e
dados de software não são cobertos por esta
Garantia Contratual Limitada. A Enphase não
garante que as operações do Produto Coberto
serão ininterruptas ou estarão livres de erros.
Nenhum funcionário ou revendedora autorizada
Enphase está autorizado a fazer qualquer
modificação, extensão ou acréscimo a esta
Garantia Contratual Limitada. Se qualquer termo
desta Garantia Contratual Limitada for
considerado ilegal ou inexequível, a legalidade
ou exequibilidade dos termos remanescentes
não será afetada ou prejudicada.

7. Assignment. Enphase expressly reserves the right to
novate or assign its rights and obligations under this
Contractual Limited Warranty to a third party with the
demonstrated expertise and requisite resources needed to
effectively discharge the obligations hereunder.

7. Cessão. A Enphase expressamente reserva-se o
direito de novar ou ceder seus direitos e obrigações
nos termos desta Garantia Contratual Limitada a um
terceiro com experiência comprovada e os recursos
necessários para cumprir de maneira eficaz as
obrigações previstas neste instrumento.

8. Disclaimer of Warranties.

8. Isenção de Responsabilidade por Garantias.

WITHOUT PREJUDICE TO THE LEGAL WARRANTY
AVAILABLE ACCORDING TO APPLICABLE LAWS, THIS
CONTRACTUAL LIMITED WARRANTY IS THE SOLE
AND EXCLUSIVE CONTRACTUAL WARRANTY GIVEN
BY ENPHASE.

SEM
PREJUÍZO
DA
GARANTIA
LEGAL
DISPONÍVEL CONFORME A LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL, ESTA GARANTIA CONTRATUAL
LIMITADA É A GARANTIA CONTRATUAL ÚNICA E
EXCLUSIVA CONCEDIDA PELA ENPHASE.

THE GRANT OF THIS CONTRACTUAL LIMITED
WARRANTY BY ENPHASE IS CONDITIONED UPON
AGREEMENT BY THE COVERED OWNER TO THE
TERMS, CONDITIONS AND REQUIREMENTS HEREIN..

A
CONCESSÃO
DESTA
GARANTIA
CONTRATUAL LIMITADA PELA ENPHASE ESTÁ
CONDICIONADA
À
CONCORDÂNCIA
DO
PROPRIETÁRIO COBERTO COM OS TERMOS,
CONDIÇÕES
E
EXIGÊNCIAS
DESTE
INSTRUMENTO.

9. Limitation of Liability.

9. Limitação de Responsabilidade.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL ENPHASE BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
LOSSES, COSTS OR EXPENSES HOWEVER ARISING,
WHETHER IN CONTRACT OR TORT, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION ANY ECONOMIC LOSSES OF
ANY KIND, ANY LOSS OR DAMAGE TO PROPERTY,
OR ANY PERSONAL INJURY.

EXCETO NA MEDIDA EM QUE FOR PROIBIDO
PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO A
ENPHASE
SERÁ
RESPONSÁVEL
POR
QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, DIRETOS,
INDIRETOS, EMERGENTES OU IMPREVISTOS,
PERDAS, CUSTOS OU DESPESAS TODAVIA
DECORRENTES, SEJA EM CONTRATO OU ATO
ILÍCITO,
INCLUINDO,
ENTRE
OUTROS,
QUAISQUER
PERDAS
ECONÔMICAS
DE
QUALQUER TIPO, QUAISQUER PERDAS OU
DANOS MATERIAIS, OU QUAISQUER DANOS
MORAIS.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT
APPLY TO COVERED OWNER AND COVERED

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS
ESPECIAIS, INDIRETOS, EMERGENTES OU
IMPREVISTOS, PORTANTO, A LIMITAÇÃO OU
EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SER APLICÁVEL
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OWNER MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

AO
PROPRIETÁRIO
COBERTO
E
O
PROPRIETÁRIO COBERTO PODERÁ TER
DIREITOS ADICIONAIS.

10. Governing law. This Contractual Limited Warranty
shall be governed by the laws of the Federative Republic
of Brazil.

10. Leis aplicáveis. Esta Garantia Contratual
Limitada será regida pelas leis da República
Federativa do Brasil.

11. Conflicts. Any action or proceeding to resolve any
dispute or controversy related to or arising from this
Contractual Limited Warranty will be submitted to the
jurisdiction of the courts sitting in the City of São Paulo,
State of São Paulo or in the domicile of Covered Owner.
All claims in respect of such action or proceeding may be
heard and determined in such courts, with the express
waiver of the jurisdiction of any other court, however
privileged it may be.

11. Conflitos. Qualquer ação ou processo para
resolver qualquer disputa ou controvérsia referente
ou decorrente desta Garantia Contratual Limitada
será submetido à competência do foro localizado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou no
domicílio do Proprietário Coberto. Todas as
alegações a respeito dessa ação ou processo
poderão ser julgadas e determinadas nesse foro,
com renúncia expressa à competência de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

12. Language. This Agreement was prepared in
Portuguese and English languages. In case of conflicts or
discrepancies, the Portuguese version shall prevail.

12. Idioma. Esta Garantia Contratual foi preparada
nos idiomas português e inglês. Em caso de
conflitos ou divergências, a versão em português
prevalecerá.
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