GARANTIA POR DESGASTE E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PARA PISOS VINÍLICOS EM PLACAS PAVCO
A PAVCO S.A. garante que este produto vendido em condições normais, classificado como de
primeira linha e utilizado para os propósitos recomendados, não se desgastará e não apresentará defeitos
de fabricação por um período de 5 anos a partir da data da compra. O desgaste se define como a perda
da superfície útil da placa.
A superfície útil se define como todo vinílico que se encontra na parte de cima da placa.
A GARANTIA NÃO COBRE:
1 - A insatisfação gerada por uma má instalação, por má manutenção ou utilização do adesivo
inadequado. As instruções de instalação e manutenção assim como a informação de adesivos
recomendados encontram-se a disposição do revendedor e da empresa prestadora de serviços aos
clientes da PAVCO S.A.
2 - Os danos causados por manchas, cortes, rasgões, perfurações, queimaduras, descoloração
causada por pigmentos de ceras aplicadas nas placas, descoloração causada pela falta da manutenção
adequada, excesso de sol ou calor ou qualquer maltrato intencional ao produto.
3 - A descoloração ou dano causado pelo uso de adesivos ou produtos de limpeza não fabricados
e/ou recomendados pela PAVCO S.A.
4 - Problemas causados por umidade, mofo, substâncias alcalinas ou pressão hidrostática do
contra piso.
5 - Variação de tonalidade em lotes diferentes.
6 - Processo de instalação com defeitos óbvios.
7 - Uso diferente ao recomendado.
8 - O não seguimento das recomendações de instalação e manutenção da PAVCO.
Dados do Adquirente:
Nome Cliente: _______________________________________________________________________________
CPF/CNPJ: ___________________________________________ Fone: _________________________________
End.: ______________________________________________________________________________________
Cidade: _______________________________________________ CEP: ________________________ UF: _____
Nº Nota Fiscal: __________________________________________ Data Compra: ________________________
Produto Adquirido: _________________________________________ Padrão: __________________________
Metragem: _____________________ m²
Assinatura do Cliente: ________________________________________________________________________
Data de Assinatura: __________________________________________________________________________
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