
TERMO DE GARANTIA
A HIDRO GOLD AQUECEDOR SOLAR informa que é obrigatório a leitura do manual técnico antes da instalação e/ou uso do produto. 
Atente-se  as recomendações de conservação e manutenções preventivas necessárias para a preservação do equipamento. 
Problemas ou danos no produto que sejam causados por uso inadequado ou instalação em desacordo com o manual técnico 
não serão cobertos por esse termo de garantia.
Essa garantia é fornecida para clientes que adquiriram produtos fabricados pela Hidro Gold de acordo com os termos abaixo:

Prazo de garantia por produto.
A HIDRO GOLD AQUECEDOR SOLAR dá garantia contra defeito de fabricação de seus produtos, apenas nos prazos especificados nestes termos e 
nas etiquetas fixadas no produto. A data de emissão da nota fiscal fornecida pela Hidro Gold, é a referência para conferência do prazo de garantia. 
Na ausência da nota fiscal, a referência considerada deve ser a data de fabricação indicado no produto.
Nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do Art.18, do Código de Defesa do Consumidor, a Hidro Gold reserva-se o direito de solucionar eventuais defeitos 
de fabricação em produtos,no prazo máximo de 60(sessenta) dias, contados a partir da reclamação formal feita pelo consumidor. Este prazo é suspenso 
em decorrência de caso fortuito ou força maior ou atrasos ocorridos sem responsabilidade da Hidro Gold.

Prazo de garantia por produtos:
- Reservatório Térmico baixa pressão de 0,5 kgf/cm² (5 m.c.a) = 5 anos de garantia*
- Reservatório Térmico alta pressão de 4 kgf/cm² (40 m.c.a) = 3 anos de garantia*
- Coletor Solar Banho = 5 anos de garantia
- Coletor Solar Piscina = 5 anos de garantia
- Conexões de piscina (Abraçadeira, conector e tampão)  = 5 anos de garantia
- Resistência, termostato = 3 meses
- Boia de nível Hidro Gold = 5 anos de garantia 
- Controlador de temperatura Hidro Gold = 3 meses

Não são cobertos por esse termo de garantia.
- Periféricos (bomba hidráulica, aquecedores de passagem ou qualquer outro produto não fabricado pela Hidro Gold).
* Exceto anodo de sacrifício que deve ser inspecionado/trocado periodicamente conforme orientação do manual técnico.

*Garantia*
O consumidor deve conferir o produto no ato da entrega, constatando se há conformidade com o seu pedido e verificando a integridade de todo o equipamento.
A Hidro Gold apenas responde por quebras, danos e/ou acidentes nos vidros dos coletores ou nos demais equipamentos quando decorrentes do transporte, 
caso este seja realizado pela própria empresa e desde que reclamados no ato do recebimento.
A análise do problema do produto é realizada na fábrica da Hidro Gold ou através de técnico credenciado designado pela empresa.
Caso o produto não apresente defeito de fabricação, o consumidor é responsável pelas despesas decorrentes da retirada, reinstalação e 
deslocamento dos produtos até a Hidro Gold.
Uma vez constatado defeito de fabricação, a Hidro Gold substituirá ou realizará o reparo no produto. 
No entanto, a Hidro Gold não responde pelas reparações e/ ou danos decorrentes da inadequada instalação e acondicionamento do produto, fora dos 
termos do item 10.4.1 da NBR 15569 e manual técnico. 
A Hidro Gold não se responsabiliza por acidentes causados pelo uso indevido da água quente, defeitos ou danos causados na distribuição hidráulica. 
Para uso correto do produto é obrigatório seguir as instruções do manual técnico.

A garantia perde o valor nos seguintes casos:
- Extinção do prazo de validade;
Falta de manutenção preventiva especializada e periódica, conforme recomenda o manual técnico;
- Utilização do produto para fins que não tenha sido projetado;
- Instalação em desacordo com as orientações contidas no manual técnico da Hidro Gold;
Danos causados por eventos fortuitos, de força maior ou por agentes naturais como descargas elétricas, chuva de granizo, geada e 
sobrecargas de energia elétrica.
- Ter sido violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Hidro gold;
- Adaptação ou uso de peças que alterem o funcionamento do equipamento;
- Utilização de água com composição físico-química em desconformidade com a especificação abaixo:
 PH: Entre 7 e 8,5
 Cloretos: Menor que 3 ppm
 Cloro Livre: Menor que 3 ppm
 Ferro: Menor que 0,3 ppm
 Alumínio: Menor que 0,2 ppm
 Dureza: Entre 60 e 150 ppm
- Circulação de substância química, tais como óleos, corrosivos ou qualquer fluído diferente do qual tenha sido projetado e que venha danificá-lo;
- Ocorrência em terra, areia ou detritos no interior do equipamento que venha causar obstrução na circulação da água;
- Uso em redes hidráulicas com pressão acima da especificação do equipamento ou que apresente “golpes de aríete”, cujo pico de pressão exceda a 
pressão de trabalho do produto.
Em caso de substituição parcial ou total do equipamento e/ ou peças em virtudes de defeito de fabricação, o prazo é remanescente daquele substituído. 
O prazo de garantia contratual é complementar e somado ao prazo de garantia de 90 dias, estabelecidos pelo Inciso II, do artigo 26, do Código de Defesa
 do Consumidor. O prazo de garantia inicia-se pelo período legal de 90 dias. Os prazos de garantia, todas as suas condições e os compromissos assumidos 
pela empresa HIDRO GOLD AQUECEDOR SOLAR EIRIELI,especificados neste termo e nos respectivos manuais dos produtos, não poderão ser alterados 
pelos Pontos de Vendas ou Representantes.
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Dados do Equipamento
Modelo do produto:__________________________________________________________________________
Nome da Revenda: ________________________________________________________________________
Cidade: _______________________________________ Estado: ____________________________________
Número da Nota Fiscal ao Consumidor: ____________________________ Data: ____/____/____
N° de série: _________________________________________________________________________________
Dados do Consumidor
Nome:________________________________________________________________________________________
CPF: __________________________ Telefone: (___) ______________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________
Dados do Instalador
Nome: _______________________________________________________ CPF: _________________________
Endereço: ____________________________________________________ Cidade: ____________________
Estado: ______ CEP: __________________ Telefone: (____) ______________________
Email: _______________________________________________________________________________________
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