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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A JAP Janelas de Alumínio Padronizada Ltda., oferece a garantia legal de noventa dias aos produtos que 
comercializa. Não obstante, em acordo com a legislação pátria, única e exclusivamente para o Estado de São 
Paulo, a JAP também fornece garantia contratual de dois anos para os componentes de esquadria que forem 
comercializados e entregues dentro deste Estado, bem como de cinco anos para os perfis de alumínio e seus 
acabamentos, sendo cobrada, neste caso, uma taxa de visita a partir no segundo ano. Para os demais Estados, 
no entanto, a garantia contratual assegurada será de apenas noventa dias, nos termos a seguir expostos. 
Os prazos da garantia contratual explicitados acima passam a vigorar a partir da data de compra constatada 
na nota fiscal e observadas as condições presentes nos itens 1 a 6 a seguir: 

1 - Contra corrosão natural do alumínio e defeito de fabricação da esquadria. 
1.1 - A garantia estará suspensa quando: 
• Não forem seguidas rigorosamente as recomendações quanto à instalação e conservação do 
produto; 
• O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original; 
• Ficar comprovado que o produto não recebeu as manutenções periódicas recomendadas. 

2 - A responsabilidade da JAP abrange, através de seus representantes e distribuidores credenciados, desde 
a substituição de peças defeituosas do produto até sua substituição integral, caso este se torne impróprio ou 
inadequado ao uso, ressalvadas as condições descritas no item abaixo. 

3 - A responsabilidade da JAP não abrange dano ao produto causado por: 
3.1 - Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual de Instruções; 
3.2 - Inabilidade do instalador ou uso indevido da peça; 
3.3 - Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados; 
3.4 - Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, principalmente aqueles decorrentes de 
acidentes, quedas ou fatos da natureza; 
3.5 - Processos de pintura e/ou manutenção em desacordo com as especificações do Manual de 
Instruções. 

4 - Para exercer o direito a esta garantia, o cliente deverá entrar em contato com a JAP munido da nota fiscal 
de compra e deste Termo de Garantia para solicitar assistência técnica. 

5 - Não há nenhum outro termo de garantia além deste presente documento. Nenhum distribuidor, 
revendedor, representante ou pessoa física tem direito de estender ou modificar esta garantia oferecida pela 
JAP. Fica reservada aqui à JAP o direito de cancelar esta garantia, caso constate o descumprimento de qualquer 
dos termos estabelecidos. 

6 - Visando a melhoria contínua dos nossos produtos, suas especificações e acessórios poderão sofrer 
alterações sem prévio aviso.


