CERTIFICADO DE
GARANTIA
Nº do Produto

Indústria e Comércio

1. Exija da loja o preenchimento desse certiﬁcado com a data da venda e o carimbo da loja
2. Não rasure e não perca esse certiﬁcado pois a garantia desse produto somente é valida se acompanhada
do certiﬁcado, e se a numeração do certiﬁcado for a mesma que é colocada no produto.
A.G. Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda.
Avenida Ticiano, 70 - Vila Nova Trieste - Jarinu - SP
Cep 13.240-000 - Fone (11) 4016-5372
3. Ao enviar o produto para o fabricante, não esquecer de fornecer os seguintes dados:
Nome:
End.:
Bairro:

Cidade:

Cep:

Tel.:

Estado:

RG Nº:
CPF Nº:
Tais dados são indispensáveis para a emissão da nota ﬁscal que acompanhará o produto (sem nenhuma
cobrança)
4. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fabricante (A.G.) se responsabiliza pela troca do
produto desde que seja por defeito de fabricação pelo prazo de noventa (90) dias corridos a partir da data
da primeira compra.
5. ATENÇÃO
5.1 Não trocamos produto dentro do prazo de garantia quando ocorrerem as seguintes irregularidades:
A) Falta do Certiﬁcado de Garantia corretamente preenchido.
B) Certiﬁcado de Garantia em branco ou rasurado.
C) Uso inadequado: Furo de agulha de injeção; furo de objetos pontiagudos ou cortantes;
no caso do produto inﬂável, o uso do compressor ou ar de registro hospitalar; mau uso do produto.
6. Em caso de furo acidental, utilize o adesivo para reparo.
7. Produtos fora do prazo de garantia, com ou sem o Certiﬁcado de Garantia, não serão trocados
nem devolvidos (sucata).
O PRODUTO DEVE TER O MESMO NÚMERO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Data da Venda

/

/

CARIMBO DA LOJA
Em caso de dúvida comunique-se com: A.G. Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda.
Avenida Ticiano, 70 - Vila Nova Trieste - Jarinu - SP - CEP 13.240-000 - Fone: (11) 4016-5372
AG Atendimento ao Consumidor (11) 4894-8398 - www.agplasticos.com.br

Sr. Revendedor: Destaque este comprovante, ele é seu Controle de Garantia.
AG Indústria e Comércio de Artefatos de Plásticos Ltda.
Data da Venda

/

Nº do Produto

/

