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TERMO DE GARANTIA

Os produtos fabricados e comercializados pela DB2 Brasil, têm assegurada a sua subs�tuição no caso de apresentarem 
defeitos de fabricação que tornem imprópria a aplicação do produto. 

Esta garan�a tem validade de 05 (cinco) anos a contar da data de fabricação do produto e/ou da emissão da nota fiscal. 
A subs�tuição do produto dar-se-á após a avaliação técnica correspondente realizada pelo corpo de técnicos da DB2 Brasil.
A critério exclusivo da DB2 Brasil, o produto com defeito de fabricação, coberto por esta garan�a, poderá ser subs�tuído ou 
reparado com emprego dos componentes que julgar convenientes e necessários. Avanços na tecnologia ou descon�nuidade 
de fornecimento de determinado produto podem levar à subs�tuição do mesmo defeituoso, coberto por esta garan�a, por 

outro compa�vel, ou melhor; 
Esta garan�a está condicionada a que o comprador contate a DB2 Brasil durante seu período de vigência, através dos canais 

disponibilizados pela empresa para fins de formalização da ocorrência e abertura de processo de análise competente;
O processo de análise deverá ser concluído pela empresa no prazo de 30 dias, contados a par�r do recebimento do produto 

defeituoso; 
Caso constatado que o produto não possui defeito de fabricação, a DB2 brasil se isenta dos custos referente ao transporte do 

mesmo; 
A DB2 Brasil não cobrirá os custos adicionais, de qualquer natureza, associados ou resultantes da subs�tuição do produto. 

Este Termo representa a única garan�a vigente, expressa ou implícita, não exis�ndo qualquer outra garan�a.
Não estão cobertos pela garan�a as seguintes situações: 

Ex�ngue-se a garan�a de 5 anos
 O produto for subme�do à manutenção imprópria ou uso indevido; 
 O produto apresentar sinais de violação, seu circuito original alterado ou for u�lizado em ambiente impróprio;
� *umidade
� *temperatura excessiva
� *u�lizar luminária ligada sob raios solares (dia) por horas.
  � *mal funcionamento dos sistema de acionamento( �mer, fotocélula).
              *descargas atmosféricas
              *tenções inadequadas
              *acidentes ou vandalismo causados por terceiros
              *dentre outros fatores
 A DB2 Brasil não se responsabiliza por danos causados ao produto durante o seu transporte e armazenamento; Esta garan�a 
é nula e não se aplica a produto cujo defeito der causa o comprador, decorrente de negligência, erro, mau uso, acidente, 
modificação ou intervenção não autorizada, instalação inadequada, não observância das condições aprovadas de operação 
do produto
 Nenhuma outra garan�a é fornecida, expressa ou implicitamente. 
Nenhum custo de re�rada ou instalação do produto no local de instalação fica a cargo da DB2 Brasil

Os produtos DB2 Brasil somente saem da fábrica após passarem por uma rigorosa sequência de testes com o obje�vo de 
detectar eventuais defeitos de fabricação ou falha de seus componentes, e assim garan�r uma operação segura e livre de 

problemas.
Em nossa assistência técnica avaliamos detalhadamente cada ocorrência estabelecendo mecanismos para minimizar 

devoluções. 
Nesta análise é possível constatar a causa do problema e a viabilidade de conserto. Caso necessite de assistência técnica siga 

as instruções abaixo: 
Dúvidas Técnicas: Ligue para os telefones 51 3653 5021 ou 51 99700 7782 ou, ainda, entre no site www.db2brasil.com.br ou 

envie um e-mail assistec@db2brasil.com.br. 
Remessa para manutenção, dentro ou fora de garan�a: Em caso de dúvida, antes de enviar seu produto entre em contato 

com a assistência técnica da DB2 Brasil através do telefone 51 3653 5021 ou envie um e-mail para assistec@db2brasil.com.br 
Pessoa Física: Apresente o produto, juntamente com a nota fiscal de compra, no local onde o produto foi adquirido. 

Pessoa Jurídica: Emita uma NF de remessa para conserto e, juntamente com o produto, envie um envelope contendo uma 
descrição do problema.

 
Importante! 

O funcionamento adequado do produto depende, em grande parte, da sua correta u�lização. Antes da sua instalação 
cer�fique-se sempre de que as caracterís�cas de tensão de rede, esquema de ligação, temperatura ambiente, instalar 

sistema de dupla confirmação no caso de �mer e fotocélula evitando a luminária ficar ligada sobre raios solares. Em caso de 
dúvidas contrate um profissional habilitado para a correta instalação. Para maiores informações/ou dúvidas técnicas sobre 

nossos produtos visite nosso site:www.db2brasil.com.br
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