
 

 

ANEXO III   

 

 

1. A IRRICOM SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO LTDA assegura ao proprietário consumidor de seus 
equipamentos, garantia pelo período de três meses pela instalação do sistema e um ano contra qualquer 
defeito de peças ou fabricação desde que, a critério de seus técnicos, se constate falhas em condições 
normais de uso dos equipamentos. O projeto e a instalação dos mesmos tem a garantia de três meses após 
sua instalação e entrega definitiva. 
 
2. Não está incluído na garantia 

� 2.1 - Substituição de peças danificadas por terceiros 
� 2.2 - Reparos de tubos após o recebimento da obra 
� 2.3 - Baterias 
� 2.4 - Limpeza de filtros e sprays 
� 2.5 - Limpeza de válvula solenoide 

 
3. Extinção de garantia 

� 3.1 - Pelo decurso normal de prazo de validade de garantia.  
� 3.2 - Pelo mau uso em desacordo com o manual de instruções do fabricante. 
� 3.3 - Por flutuações excessivas na rede elétrica e hidráulica ou ainda, sujeira na água. 
� 3.4 - Por danos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, abalos sísmicos, etc.) 
� 3.5 - Mudança do local de instalação, bem como alteração no projeto original. 
� 3.6 - Por danos causados por acidentes. 
� 3.7 - Por apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada 

pela IRRICOM. 
� 3.8 - Por estar este certificado de garantia com rasuras ou modificações. 

 
4. Procedimento para acionamento desta garantia: 

� 4.1 - Comunicar imediatamente a IRRICOM, que encaminhará o técnico ao local para constatar o 
defeito e providenciar a regularização da instalação. 

� 4.2 - Na constatação por técnico especializado, que o problema existente é decorrente de fatores 
descritos nos itens 2 e 3 destas CONDIÇÕES DE GARANTIA, será cobrado um valor a título de 
pagamento de visita técnica, devendo a IRRICOM apresentar orçamento para regularização da 
instalação. 

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 


