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TERMO DE GARANTIA 

 
Os produtos fornecidos pela Brasil Redes Proteções são garantidos conforme as condições abaixo: 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA 
 

• Este termo de garantia é válido somente no território brasileiro. 

• A Brasil Redes Proteções garante seus produtos contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, 

desde que, a critério de seus técnicos autorizados se constate defeito em condições normais de uso. 

• A reposição de material defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, somente serão prestadas 

nas localidades do território brasileiro onde a Brasil Redes Proteções mantiver serviço autorizado, local este 

em que deverá ser   entregue o produto para reparo. 

• A Brasil Redes Proteções possui um sistema de rastreamento pelo número de série dos produtos e serviços, 

onde identifica o cliente e a data da emissão da Nota Fiscal ou recibo, sendo assim, é facultativo o envio da Nota 

Fiscal ou recibo de compra para saber o período de garantia do produto, desde que o número de série esteja 

legível e não violado. 

• Não é de responsabilidade da empresa a qualidade de sua alvenaria. 
• Não nos responsabilizamos por eventuais danos, como: quebra de cerâmica, canos furados em decorrência da 

perfuração, danos a pintura, pois são riscos que não podemos prever. 
• Riscos esses alertados anteriormente a instalação. 
• As Rede de Proteção conferem proteção contra quedas das janelas/sacadas, e/ou evitar que o animal (cão/gato) 

sai do ambiente. Entretanto, está a empresa isenta de quaisquer responsabilidades caso haja corte da rede por 
materiais cortantes, incluindo também casos em que animais roem o material, ou então quaisquer acidentes 
ocorridos por eles, como por exemplo enroscar-se nas malhas da rede na tentativa de fuga. 

 

 
2. PRAZO DE GARANTIA 

 

• O prazo de garantia oferecido pela Brasil Redes Proteções tem diferenciação por linha de produtos, conforme 

a tabela 1 abaixo. 

• As redes de Proteção fornecidos a dezembro/2019 têm um prazo de validade de garantia de 3 meses (garantia 

legal) e de mais 3 anos e 9 meses (garantia adicional), totalizando 4 (quatro) ano de garantia a partir da data 

de emissão  da Nota Fiscal de compra ou recibo. 

• A prestação de serviço fornecidos a partir de dezembro/2019 têm um prazo de validade de garantia de 3 

meses (garantia legal) e de mais vitalicia até a solução do problema (garantia adicional), totalizando Vitalicia 

anos de garantia contados da data da emissão da Nota Fiscal de compra ou recibo. 

• Material e partes substituídas em produtos fora do período de garantia terão seu prazo de garantia estabelecido 

como nova compra. 

• A transferência do produto a terceiros não exclui a validade desta garantia. 

 

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA 
 

• Decurso dos prazos da garantia mencionados acima. 
• Mau uso e em desacordo com o manual de uso e conservação e orientação de telas para gatos. 

• Danos causados por desgate naturais (Sol, C h u v a ,  maresia, dentre outros). 

• Não submeter a contato com:  
• a) produtos químicos;  
• b) materiais cortantes ou pontiagudos;  
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• c) fontes de calor, como ferro de passar roupa, velas, cigarros etc.  
• A rede de proteção deverá ser limpa apenas com água e sabão neutro. 
• Não é recomendado utilizar nenhum outro tipo de produto abrasivo ou químico. 

• Apresentação de sinais de haver sido cortado, ajustado, ou ter seu modificado  por pessoa não 

autorizada pela Brasil Redes Proteções. 

• Produtos que tenham tido o número de série e/ou lacre removidos, adulterados ou tornados 

ilegíveis. 

• No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do produto estará 

sujeito a orçamento prévio. 

 
4. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 

• As soluções constantes neste Termo de Garantia são única e exclusivamente oferecidas ao cliente. Sob hipótese 

alguma a Brasil Redes Proteções será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive lucros 

cessantes, especiais, incidentais ou conseqüenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra 

normalegal. 

 

 

Tabela 1 – Prazos de garantia por linha de produtos: 

 
Linha de produtos Garantia 

  

Redes de Proteção e corda de Proteção BKT 4 anos 

Redes de Proteção e Corda Lahuman 3 anos 

Redes de Proteção e Corda Equiplex 3 anos 

Redes de Proteção e Corda Sauther 3 anos 

Redes de Proteção para Piscina* 4 anos 

Cerca Removível de Piscina 3 anos 

Tela Mosquiteira 3 anos 

Varal de Roupas 1 ano 

Limitadores de Acesso 1 Ano 

Ganchos Zincado 4 anos 

Gancho Inox 4 anos 

Qualquer Instalação Vitalicia 

 

 

Atenciosamente;  

 

Brasil Redes Proteções 
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