CERTIFICADO DE GARANTIA PARA PRODUTO MODELO SPLIT E MULTI
SPLIT INVERTER / RA / SKY (“PRODUTO”)
Os Produtos DAIKIN são tradicionalmente produzidos para proporcionar maior durabilidade
e eficiência operacional. Para tal devem ser respeitadas as condições deste Certificado e
Manuais que acompanham o Produto.
:: O presente Certificado de Garantia cobre vícios e defeitos de fabricação do Produto;
:: A Garantia é válida somente com a apresentação da Nota Fiscal de Compra do Produto (“Nota Fiscal”);
:: O início da garantia se dá a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
PERÍODO DE GARANTIA:





A DAIKIN concede a garantia conforme descrito a seguir:
o
Produto – 24 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra do Equipamento;
o
Compressor – 60 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra do Equipamento;
Os períodos acima expostos incluem o prazo de Garantia Legal (90 dias) constante no artigo 26, inciso II do
Código de Defesa do Consumidor;
Para efeitos do descrito no presente Certificado de Garantia, a Garantia Contratual e a Garantia Legal serão
tratadas somente como “Garantia”.

CONDIÇÕES DE COBERTURA DA GARANTIA:




Equipamento instalado por empresa QUALIFICADA pela DAIKIN, constante em Lista de Qualificados para
Instalação e Manutenção Daikin informada no site da DAIKIN (http://www.daikin-mcquay.com.br/);
Equipamento reparado, regulado ou mantido por empresa QUALIFICADA pela DAIKIN McQUAY BRASIL;
Equipamento instalado, utilizado e mantido de acordo com as recomendações que constam nos Manuais de
Instalação, Serviço e Operação enviados junto ao Produto.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:










Componentes sujeitos ao desgaste natural tais como, mas não limitando-se a: Fluido refrigerante, fusíveis,
pilhas, filtros, correias, lâmpadas, óleo, peças plásticas e pintura;
Equipamento sem manutenção preventiva ou mantido por empresa não QUALIFICADA;
Equipamento danificado por resíduo sólido, ar, mistura de gases, umidade, ou óleo diverso do constante no
Manual de Instalação Serviço e Operação, bem como gás diverso do tipo utilizado no sistema frigorífico;
Danos de transporte em caso de o equipamento ter sido formalmente recebido por meio de assinatura da Nota
Fiscal. (O cliente deve abrir a embalagem e conferir o estado do Produto antes de dar o formal aceite);
Danos decorrentes de Caso Fortuito ou Força Maior, conforme definido no artigo 393 do Código Civil Brasileiro
de 2002;
Danos decorrentes de condições inadequadas do suprimento de energia elétrica e aterramento tais como, mas
não limitando-se a: tensão incorreta, variação de tensão fora do limite de tolerância do equipamento, bem
como descargas elétricas ocorridas em tempestade ou falta de fase;
Danos devido a problemas com o fornecimento de água ou de ar nas unidades externas;
Mau uso, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor;

Este Certificado de Garantia é o único compromisso assumido pela DAIKIN e anula qualquer outro.

Empresa Instaladora:..........................................................................

Modelo:.................................................................................

Cliente:...............................................................................................

Número de Série:...................................................................

Nº da Nota Fiscal:...............................................................................

Data do Start up:...................................................................

Data emissão da Nota Fiscal:..............................................................

Assinatura do Instalador:......................................................

