Termos e Condições da Garantia
1. Garantia Limitada

ser tomadas pela Philips. As solicitações para acionamento de garantia devem

A garantia, conforme descrita neste documento, se aplica apenas a produtos de

ser comunicadas e enviadas para o escritório local da Philips através do telefone

iluminação da marca Philips vendidos pela Philips Lighting Ltda. (“Philips”) no

0800-979-1925 e Email: atendimento@philips.com no prazo de 30 dias após a

território brasileiro.

descoberta, especificando, pelo menos, as seguintes informações (poderão ser
necessárias e solicitadas informações adicionais):

A Philips garante que todos os Produtos estarão livres de defeitos, seja material
e/ou fabricação. A garantia referida será válida pelo período mencionado na

• Detalhes dos Produtos com falha.

política de garantia aplicável, conforme referido no Contrato de Venda ou nas

• Data de instalação.

Condições Gerais de Venda. Se um Produto não funcionar em conformidade com

• Número e Data de emissão da nota fiscal de compra.

o disposto nos documentos aplicáveis, dentro do período de garantia, a Philips

• Descrição detalhada do problema.

proporcionará substituição por mesmo modelo, similar ou reparação financeira,

• Data e período do dia da ocorrência.

sujeita à política de garantia aplicável e aos termos e condições da garantia

• Quantidade de falhas.

limitada, definidos a seguir.

• Quantidade de produtos instalados.
• Tipo de aplicação, horas de acendimento/dia e ciclos de chaveamento/dia.

2. Termos e Condições
• A garantia da Philips beneficia apenas o CLIENTE. Se um Produto coberto por

Nos casos em que a solicitação de garantia seja justificada, a Philips pagará as

esta garantia for devolvido pelo CLIENTE de acordo com a seção 3, dentro do

despesas de transporte do produto entre Philips e seu cliente cadastrado

período de garantia aplicável, definido na política de garantia, e se, após

(revendedor, distribuidor ou obra). A Philips poderá cobrar do CLIENTE os custos

avaliação, a Philips definir que o produto atendeu a política de garantia, a

envolvidos em exigências de garantia não justificadas, como visitas técnicas,

Philips irá, por opção própria, reparar ou substituir o Produto ou a peça

movimentações de materiais e análises, desde que previamente aprovados pelo

defeituosa do mesmo, ou reembolsar o valor do preço de compra ao CLIENTE.

CLIENTE.

Para efeitos de clarificação, ‘reparar ou substituir o Produto ou a peça
defeituosa do mesmo’ não inclui quaisquer atividades, custos e despesas de

4. Exclusão de garantia implícita ou outras garantias

remoção ou reinstalação, bem como custos ou despesas com mão-de-obra.

• A garantia e as soluções contidas nos termos da garantia limitada são as únicas

• Se a Philips reconhecer a aplicação da garantia e o produto com falha estiver

garantias fornecidas pela Philips aos Produtos.

descontinuado ou não se encontrar disponível, a Philips poderá reembolsar o

• Estes termos e condições estabelecem todas as responsabilidades e

CLIENTE ou substituir o produto por um produto similar (que poderá

obrigações da Philips face ao CLIENTE e é o recurso único e exclusivo do

apresentar pequenas diferenças em termos de design e especificação).

CLIENTE em relação aos Produtos com defeito fornecidos pela Philips ao

• Somente a Philips está autorizada a executar, alterar, modificar ou prolongar

mesmo.

os termos da garantia limitada.
• Esta garantia limitada só será aplicável caso o Produto tenha sido

5. Limitações e condições

corretamente instalado e utilizado dentro dos padrões elétricos, intervalo de

• Esta garantia é limitada e exclui, entre outras coisas, a realização e custos de

funcionamento e condições de ambiente de aplicação descritas nas

instalação, o fornecimento do acesso aos produtos (andaimes, elevadores

especificações, catálogos, manuais de aplicação, e normas vigentes, ou

etc.), e a reparação de eventuais danos indiretos, como lucros cessantes, e

qualquer outro documento que acompanhe os Produtos. Se um produto for

danos a terceiros. As responsabilidades totais da Philips estão dispostas mais

considerado defeituoso ou que não apresente um desempenho de acordo

detalhadamente no Contrato de Venda ou nas Condições Gerais de Venda.

com suas especificações, o CLIENTE deverá notificar a Philips por escrito e

• Se solicitado, os representantes da Philips têm de ser autorizados, por quem

apresentar claras evidências sobre o fato em até 30 dias após identificação do

de direito, a ter acesso ao Produto, sistema ou aplicação com falha para

problema.
• Os produtos de outros fabricantes revendidos pela Philips não são cobertos
por esta politica de garantia, de acordo com a seção 5.
• Esta garantia não se aplica a danos ou mau funcionamento resultantes de
quaisquer eventos naturais, utilização indevida, incorreta, anormal ou que

verificação da não conformidade.
• A Philips não se responsabiliza pelas condições de fornecimento de energia
elétrica, incluindo sistemas de controle de surtos, sobretensão/subtensão que
não cumpram os limites especificados nos produtos e os limites definidos pelas
normas de fornecimento elétrico vigentes.

viole quaisquer normas, códigos ou instruções de utilização aplicáveis,

• Em relação aos produtos acabados revendidos ao CLIENTE pela Philips, que

incluindo, entre outros, os contidos nas mais recentes normas de segurança

não sejam da marca Philips ou de marcas afiliadas, a Philips não fornece

industriais, residenciais, comerciais e/ou elétricas vigentes no Brasil.

nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, entre outras, qualquer

• Esta garantia será invalidada no caso de serem efetuadas quaisquer reparos

garantia de comercialidade ou adequação a um fim específico. A Philips

ou alterações no Produto que não tenham sido devidamente autorizadas por

disponibilizará ao CLIENTE, se solicitada, e apenas na medida do permitido por

escrito pela Philips. A data de fabricação do produto tem de estar claramente

Lei e pelos contratos relacionados, a garantia do fabricante do produto em

legível. A Philips se reserva o direito de tomar a decisão final sobre a validade
de qualquer reclamação de garantia.
• Caso seja solicitado pela Philips, os Produtos com defeito se tornarão
propriedade da Philips assim que forem substituídos.

3. Solicitações de Garantia
Todos os períodos e condições de garantia mencionados estão sujeitos à
condição de um representante da Philips ter acesso ao produto ou sistema com
falha para verificação da sua não conformidade. Caso o acesso necessário não
seja possível, por qualquer motivo, as presentes ações de garantia não poderão

questão.
• Para componentes, de outras marcas, integrados em nossa fabricação de
sistemas de iluminação (luminárias), esta política é aplicável.

