
        

 

 

Condições Gerais de Garantia 
para luminárias e produtos 

da LUG Light Factory sp. z o.o. 
 

1. Definições usadas no documento 

Fiador da garantia – LUG Light Factory sp. z o.o. 65-127 Zielona Góra, Rua. Gorzowska nº11 – 
Polônia. 

 

2. Condições de Garantia 

A empresa LUG LIGHT FACTORY, doravante denominada LUG, sediada à Rua Gorzowska nº11, 65-
127 Zielona Góra, Polônia, matrícula nº KRS 0000290498, concede garantia aos artefatos de iluminação 
dentro das condições descritas neste documento. 

A LUG garante que, em caso de uso dos presentes produtos em conformidade com suas condições 
de utilização, os mesmos funcionarão corretamente dentro do prazo de, pelo menos, o tempo 
abrangido pela garantia, com atenção ao descrito neste documento. 

O fiador concede garantia aos produtos comercializados no prazo de: 

 5 anos para os produtos LUG (exceto produtos de linha/marca LUGBOX) que contenham fonte 
de luz LED – sob a condição confirmada pelo Fiador de registro do projeto no website LUG por 
parte do cliente adquiridor da compra da luminária marca LUG, 

 5 anos para produtos FLASH DQ – sob a condição confirmada pelo Fiador de registro do projeto 
no website LUG por parte do cliente adquiridor da compra da luminária marca FLASH DQ, 

 3 anos para produtos FLASH DQ, 
 3 anos para produtos LUG que contenham fonte de luz LED, 
 3 anos para produtos LUGBOX, 
 2 anos para produtos standard LUG, 
 1 ano para luminárias LS, 
 1 anos para luminárias em reparo emergencial. 

Link para registro de produtos: http://www.lug.com.pl/Strefa_partnera 

 

3. Prazos  

O registro de projeto deve ser realizado dentro de prazo inferior a 60 dias da data de compra. 

O prazo de garantia passa a contar da data da compra. 

A garantia é obrigatória somente no caso de a luminária ter sido usada em conformidade com sua 
destinação e instalada de acordo com as condições definidas no catálogo, guias de informação, 
instruções anexadas ao produto e conforme a peça por pessoal qualificado que detenha autorização. As 
luminárias abrangidas pela garantia não podem estar sob carga de natureza mecânica e química, com 
temperatura e tensão do ambiente não superando os valores indicados. 

http://www.lug.com.pl/Strefa_partnera


        

 

O descumprimento das condições acima e de outras citadas neste documento causa a perda dos 
direitos referentes à garantia. 

 

4. Utilização normal  

A garantia não se estende sobre elementos definidos como: fonte de luz, acendedores, 
condensadores e outros que estejam sob condições normais de gasto durante a utilização. 

A garantia não abrange o desgaste natural dos materiais utilizados, como amarelecimento das 
lentes, desbotamento do revestimento envernizado, que podem perder coloração com o passar do 
tempo ou por causa de agentes atmosféricos. 

A garantia também não abrange: 

 Defeitos resultantes do uso incorreto dos produtos, 

 Defeitos resultantes da ação de terceiros, especialmente de instaladores que utilizem os 
produtos sob garantia, 

 Defeitos resultantes de eventos que não estejam sob responsabilidade da LUG, especialmente 
ações de força maior, 

 Defeitos resultantes da atividade de agentes químicos, térmicos, mecânicos, luminosos e 
outros, cuja ação sobre o produto seja contrária às instruções de uso, ao conhecimento técnico 
ou às condições de experiência prática. 

 

5. Notificação de reclamação  

A notificação deverá ser realizada através de reclamação, cujo modelo está disponível no website 
do fornecedor. 

Link: http://www.lug.com.pl//Dla_Hurtowni_Elektrotechnicznych 

O cliente reclamante é obrigado a preencher a notificação de reclamação, enviando-a 
posteriormente por e-mail para reklamacje@lug.com.pl, ou por fax para +48 68 45 33 201, ou pelos 
correios para o endereço da sede do Fiador. 

A condição para a avaliação da garantia é a documentação do ato de compra do produto defeituoso 
através da fatura ou da nota fiscal. 

A obrigação do abrangido pela garantia é o fornecimento do produto reclamado à sede do Fiador. 

 

6. Modo de realização da reclamação  

No caso de a reclamação estar fundamentada, os custos de fornecimento correm por conta do 
Fiador, sob a condição de contato por parte do reclamante com o setor de reclamações do Fiador (tel. 
+48 68 45 33 200, fax. +48 68 45 33 201, mail reklamacje@lug.com.pl) e obtenção de aceitação para o 
modo proposto de fornecimento do produto e dos custos desta operação. 

O Fiador não cobrirá custos adicionais relacionados à remoção de perdas. 

A responsabilidade do Fiador está limitada ao valor máximo do produto. 
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Em caso de notificação não fundamentada, a obrigatoriedade de recolhimento do produto recai 
sobre o reclamante. Em caso de o produto não ser recolhido após a solicitação do Fiador, recai sobre o 
reclamante o custo de armazenamento do produto e do eventual reenvio. 

A garantia não abrange custos de desmontagem, montagem do produto defeituoso e eventuais 
danos causados pela necessidade de sua desmontagem, fornecimento, montagem e temporária falta 
de acesso ao benefício do uso. 

O Fiador avaliará no prazo de 14 dias a contar da data de fornecimento a mercadoria defeituosa. O 
Fiador informará da avaliação ao reclamante por escrito, telefone, fax ou e-mail.  

Em caso de fundamento da notificação, o Fiador: 

 Substitui o produto defeituoso por outro livre de defeitos, ou 

 Efetua reparo gratuito do produto defeituoso. 

A escolha do modo de realização da reclamação cabe ao Fiador. 

Se, por resultado do reconhecimento da reclamação houver substituição de quaisquer elementos 
no produto defeituoso, não haverá novo prazo de garantia para os elementos substituídos. A LUG 
permite a reposição de elementos em produtos usados reclamados. 

 

7. Demais condições  

O tempo total de iluminação da luminária durante o ano não pode ser superior a 4.300 horas. 

A queda no faixo de luz durante a vida útil do produto em até 0,6%/1.000h e o desbotamento da 
coloração dos módulos LED não são abrangidos por garantia. 

Os parâmetros de novos módulos LED são abrangidos por tolerância de ± 10% do faixo de luz, 
temperatura de coloração e desempenho do produto. 

A garantia para componentes eletrônicos (carregadores, controladores, reatores, módulos LED) 
refere-se somente a danos que superem o indicativo nominal de avaria para este tipo de dispositivo, 
que é de 0,2% de dano para 1.000 horas de trabalho.  

Em relação aos consumidores, esta garantia não inclui, não limita nem suspende os direitos do 
comprador resultantes de irregularidade do produto com o contrato. 

 

Detalhada garantia no website: 

http://www.lug.com.pl/OWS 

Setor de Reclamação 
Rua Gorzowska nº 11 
65-127 Zielona Góra – Polônia  
Tel.: +48 68 45 33 200 
Fax: +48 68 45 33 201 

 
 


