
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE GARANTIA

Condições do Produto para aceitação da solicitação da Garantia

Todo e qualquer produto enviado à Flório para garantia ou devolução deverá ser acompanhado 
da:

 Nota Fiscal;
 Formulário de solicitação de garantia (R102B) com a devida descriminação do defeito e 

respectivo detalhe do motivo da devolução.

Condições Físicas do Produto que caracterizam a perda da Garantia:

 Produtos danificados por manuseio/instalação ou transporte inadequado;
 Produtos sem Nota Fiscal;
 Produtos com a data superior a 90 (noventa) dias da Nota Fiscal;
 Defeito ocasionado por má utilização do item;
 Peças de concorrentes (outras maracas);
 Acumulo de sujeira por falta de manutenção no sistema de arrefecimento;
 Produtos adulterados ou modificados;

 Formalização da Solicitação de Garantia

O cliente deverá preencher o formulário R102B (Solicitação de Garantia do Produto) e enviar ao
setor de garantia da Flório junto com a NF via e-mail solicitando a análise e autorização do envio
da garantia.
Caso o cliente não possua o respectivo formulário entrar em contato com o Setor de Garantia
através do telefone: (11) 4771-2222 ou e-mail:  qualidade@florio.com.br, solicitando o mesmo e
também as orientações sobre o processo de garantia.

      A troca do produto deverá ocorrer dentro de um prazo de 07 (sete) dias úteis  conforme o
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  8078,  desde  que  tais  produtos  não  tenham  sido
corrompidos ou violados.

      A garantia dos produtos Flório será considerada aceita quando a reclamação for efetuada
dentro de um prazo de até 90 (noventa) dias conforme o Código de Defesa do Consumidor, Lei
8078,  e  será  substituído  desde  que  seja  comprovada  a  falha  na  produção  ou  ausência  de
qualidade de componentes utilizados.

OBSERVAÇÕES

 Todos os produtos após serem avaliados quanto a sua procedência (sim ou não), somente
serão retornados ao Cliente no próximo pedido de compra.

 Será  disponibilizado  ao  Cliente  o  laudo  técnico  da  analise  do  produto  em  casos  de
ressarcimento ou caso seja solicitado.

 O prazo para retornar o produto é de trinta dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor,
Lei 8078.
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