
Termos de garantia

 Albacete Ind. e Com.de Equipamentos de Lazer Ltda.

REVENDEDOR:

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

DADOS DO EQUIPAMENTO:

EST.:                            N. FISCAL:

A ALBACETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA – EM RJ, certifica estar 

entregando um produto em perfeitas condições de uso, e assegura ao proprietário deste produto, garantia 

específicas contra eventuais defeitos de fabricação, devidamente comprovados, de acordo com cada 

categoria (no verso do termo), a contar da emissão da Nota Fiscal de Compra, sendo essa nossa única 

responsabilidade. Nesse prazo já está incluso o prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre despesas referente a remoção do produto. Informamos que o adquirente 

será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do equipamento até a 

fábrica Albacete ou até a Assistência Técnica autorizada.

Ressalte-se que a ALBACETE, por não oferecer serviços de instalação de seus equipamentos, não 

se responsabiliza pelos defeitos ou problemas decorrentes da instalação dos mesmos, seja por técnicos 

terceirizados, revenda, etc.

Esta garantia fica totalmente invalidada se não tiverem sido seguidas, na instalação e na 

operação do produto, as recomendações que constam do Manual de Instruções; assim como mau uso do 

equipamento e falta de manutenção e exposição a produtos químicos.

Verifique o estado do seu equipamento no ato do recebimento. Avarias ocorridas durante o 

transporte por terceiros também não serão cobertas pela garantia da ALBACETE.

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA (SAC) da ALBACETE.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.

Obs: Nós nos reservamos o direito de alterar quaisquer termos, condições, garantias e projetos, sem 

prévio aviso.



Prazos de Garantia

PRODUTO DEFEITO

Vazamentos x

Defeitos em Componentes Elétricos x

Vazamentos x

Defeitos em Componentes x

Defeitos em Componentes Mecânicos x

Defeitos em Componentes elétricos

Escadas Hidraulicas/Convencionais Oxidação x

Pré-Filtro de Fibra de vidro Defeitos em componentes x

Cadeira Salva-Vidas Oxidação x

Totem de Emergência Defeitos em componentes x

Acessórios de piscinas Defeitos em componentes x

Quadro de comando para Albajet Defeitos em componentes Elétricos x

Gerador de Ozônio Defeitos em componentes Elétricos

UV Defeitos em componentes Elétricos

Banqueta de partida Oxidação x

Valvula Barrilete Defeitos em componentes x

Albaprotection Defeitos em componentes Elétricos x

Escorregadores Brilho Acabamento Gel Coat x

Vazamentos x

Defeitos em Componentes x

Oxidação x

Defeitos em Componentes x

Acessórios para aquecedores solares Defeitos em componentes x

Coletor Solar Defeitos em Componentes x

Oxidação x

Defeitos em componentes Elétricos x

Oxidação x

Defeitos em componentes x

Ducha Convencional Oxidação x

Oxidação x

Defeitos em componentes x

Defeitos no acabamento x

Defeitos em componentes x

Porta pra Sauna Oxidação x

Brilho Acabamento Gel Coat x

Brilho Acabamento acrílico x

Defeitos em Componentes Elétricos x

Defeitos na Estrutura de madeira x

Defeitos em Acessórios de Banheiras/Spas x

tempo 90 dias 1 ano

Saunas a gás

Ducha Circular

Ducha Vicky

Banheiras Spas Ofurôs

TEMPO

Casas de Máquinas

Filtros Modelos AP A E R RE H P

Motobombas (todos os modelos)
garantia do fabricante

garantia do fabricante

garantia do fabricante

Iluminação Sub-Aquática

Aquecedores solares

Saunas elétricas VI e SI


	1: frente
	2: verso

