
Política de Garantia 

 
1. Defeito 

Para devolver um produto por defeito, as seguintes condições deverão ser observadas:  

 

A solicitação de troca em garantia deverá ser comunicada ao setor de atendimento ao 

cliente em até 7 (sete) dias corridos, a contar do dia seguinte da data do Recebimento.  

 

Todos os produtos passarão por uma prévia análise técnica para verificação da existência 

de defeito de fabricação. Caso seja constatado que não há defeito no produto, ou 

descumprimento de alguma das condições descritas no tópico anterior, a Agis 

providenciará o envio do mesmo produto ao endereço do Cliente, sendo o frete pago pelo 

cliente. 

 

Os produtos devem ser devolvidos na embalagem original. É indispensável que as 

mercadorias estejam acompanhadas da Nota Fiscal/Declaração, do manual e todos os 

acessórios. 

 

Se o produto apresentar defeito após 7 (sete) dias, a contar do dia seguinte da data do 

recebimento do produto, mas dentro do prazo de garantia do fabricante, você deve entrar 

em contato com o fabricante para comunicar a ocorrência e obter esclarecimentos ou 

dirigir-se a uma das assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, indicadas no 

manual. 

 

A garantia contratual é de inteira responsabilidade do fabricante e seu prazo e forma de 

utilização constam no Termo de Garantia que acompanha o produto. 

 

A AGIS isenta-se da obrigação de trocar ou consertar qualquer produto cujo defeito tenha 

sido ocasionado por mau uso, de acordo com o laudo que nos é fornecido pela Assistência 

Técnica, além de se isentar também -se da obrigação de atender às solicitações de troca 

ou devolução de qualquer produto devolvido sem comunicação ao atendimento ao cliente, 

fora do prazo ou com ausência de itens/acessórios que o acompanham.  

 

Condições Gerais: 

As trocas dos produtos enviados para a garantia poderão ser solicitadas uma única vez. 

Se o cliente não ficar satisfeito com o produto da troca, o mesmo poderá devolver e caberá 

somente a restituição do valor pago. 

 


