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Termo de Garantia
Via Usuário

Esta é a sua garantia de qualidade
assegurada do produto.
Após preencher todos os campos, recorte, dobre
e cole a lingueta de acordo com as indicações.
Feito isso, envie pelo correio gratuitamente.

Não esqueça de enviar esta via
do Termo de Garantia à CIPATEX.
Cole a lingueta aqui
Este Termo de Garantia é válido durante 3 (três) anos a partir da data de aquisição.

OBRIGATÓRIO O CARIMBO DO REVENDEDOR

Recorte aqui.

Carimbo do revendedor

Dobre aqui

TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA | VIA CIPATEX

Finalidade da aplicação

Não esqueça de entregar esta via para a Cipatex. É a sua garantia de qualidade
assegurada do produto.

Confecção de bolsões soldados, destinados ao revestimento de piscinas de vinil, para contenção de
água e respectivo acabamento.

O presente Termo de Garantia do Produto deverá ser preenchido pelo adquirente do bolsão de piscina
confeccionado com o produto Cipavinil®, de produção da CIPATEX, e enviado à CIPATEX no prazo
mínimo de 15 dias contados da aquisição. A garantia refere-se, única e exclusivamente, aos defeitos de
fabricação relacionados ao Cipavinil®, não incluindo o produto final industrializado (bolsão) ou a piscina.

Termo de garantia
produto
®

Cipavinil 0,60

espessura

garantia

de 0,58 a 0,62mm

3 anos

indicação

Consumidor:

uso doméstico, não aquecidas

Rua/Av:
Cidade:

®

de 0,68 a 0,72mm

Cipavinil 0,70

3 anos

UF:

CEP:

uso domestico, aquecidas em temperatura não superior a
32ºC

E-mail:

Telefone:

Fax:
®

Material Cipavinil :
®

de 0,78 a 0,82mm

3 anos

uso doméstico, aquecidas em temperatura não superior a 28ºC

®

de 0,77 a 0,83mm

4 anos

®

de 1,40 a 1,60 mm

5 anos

piscinas profissionais de uso coletivo e/ou profissionais
(academias, clubes, clínicas fisioterápicas), aquecidas em
temperatura não superior a 32ºC

Cipavinil 0,80 com reforço
Cipavinil 1,50 com reforço

Condições de validade da garantia
A

garantia

refere-se

às

características

de

impermeabilidade

(estanqueidade) à água, qualidade da pigmentação e da estampa,
resistência e flexibilidade do Cipavinil®, dentro de suas especificações
técnicas e finalidades, não ficando garantido qualquer outro defeito ou
problema relacionado ao Cipavinil®, quando decorrente da soldagem,
instalação

e

utilização

desconformidade às

do

Cipavinil®

(piscinas/bolsões)

em

especificações e informações fornecidas pela

CIPATEX acerca do produto. Portanto, a garantia refere-se, tão somente,
ao Cipavinil®, não abrangendo, em hipótese alguma, o bolsão (soldagem,
etc) e a piscina (estrutura como um todo) com ele confeccionados.

Data:

• soldagem ou qualquer outro meio, físico ou químico, de junção do
Cipavinil®;
• problemas/defeitos de instalação, inclusive relacionados ao local da
instalação, obras, revestimentos, hidráulica, etc;
• utilização do Cipavinil® em desconformidade às especificações e às
informações fornecidas pelo fornecedor e/ou pela CIPATEX;
perfuração,

rasgos

ou

qualquer

outro

comprometimento do Cipavinil ® pela utilização de produtos químicos que
possam agredir o Cipavinil® frente à sua composição e especificação
técnica, a exemplo de substâncias fortemente alcalinas, hidrocarbonetos

A garantia somente será válida para a utilização do Cipavinil® para a
confecção de bolsões para piscinas de vinil, que compreende a contenção
e impermeabilização de água, qualidade da pigmentação e da estampa,
resistência e flexibilidade.

aromáticos, solventes clorados, cetonas, ésteres, aminas e óleos minerais;
• perfuração e/ou rasgos causados por objetos de metal, madeira ou
qualquer outra substância, bem como por danos causados por animais;
danos decorrentes de força maior e/ou caso fortuito;
• qualquer outro ato ou fato que não se caracterize como defeito de

O prazo de garantia terá sua fluência iniciada na data da instalação do
bolsão na piscina do CONSUMIDOR, ou depois de transcorridos 120 dias
da entrega do Cipavinil® junto ao fornecedor, o que ocorrer primeiro.

fabricação do Cipavinil®;
• inexistência de contato do Cipavinil® com os produtos químicos em
geral, principalmente, mas não se limitando. Quando do tratamento da
água e da limpeza das bordas, utilizar materiais específicos para piscinas

A garantia ora concedida abrange o produto Cipavinil ®, de fabricação da
CIPATEX, nas especificações e finalidades antes mencionadas.
O CONSUMIDOR, ao receber Cipavinil adquirido do fornecedor, terá o
®

prazo de 90 dias, contados da data da entrega do bolsão, para verificar e
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação, sob pena de
decadência de seu direito de reclamação quanto a tais vícios/defeitos.
Caso o CONSUMIDOR, por sua exclusiva conta e risco, adquira,
conscientemente, produto com defeito aparente, não terá direito à
garantia objeto do presente Termo por vícios de tais defeitos aparentes.

de vinil, preferencialmente de marcas conhecidas e aprovadas pelo
mercado, com estrita observância das instruções do produtor.
A garantia prestada pela CIPATEX, relativamente ao Cipavinil ®, limita-se
à substituição do material defeituoso.
A CIPATEX reserva-se o direito de proceder e todo e qualquer ato
necessário à confirmação de que o defeito constatado decorre do
Cipavinil®, somente ficando obrigada a repor o material após confirmação
da sua responsabilidade decorrente de vício de qualidade do produto.
As partes elegem o Foro da Comarca de Cerquilho, Estado de São Paulo,

ISO 9001

certificate nº 31405

para dirimir todas as questões relacionadas ao presente Termo,
renunciado a todo e qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.

Carimbo do revendedor

Atenção! Se o produto Cipavinil® apresentar alguma inconformidade,
entre em contato com o revendedor e apresente este Termo de Garantia.

Este Termo de Garantia é válido durante 3 (três) anos a partir da data de aquisição.

OBRIGATÓRIO O CARIMBO DO REVENDEDOR

Nota fiscal/Lote:

0,80 mm com reforço

1,50 mm com reforço

Fabricação:

Formato da piscina:

Cipavinil® ora concedida, quando os defeitos/problemas decorrerem de:

deterioração,

0,80 mm

Detalhes da obra:

A CIPATEX não será responsabilizada, não se aplicando a garantia do

•

0,70 mm

Fornecedor (bolsão):

Finalidade:

Por favor, preencha corretamente todos os campos da carta-resposta ao lado, recorte, dobre, cole e envie pelo correio. Não é necessário selar.

Cipavinil 0,80

0,60 mm

Localização da obra:
residencial

público/clube

outras,citar:

Tempo de garantia:
Observações:

Termo de garantia
espessura

garantia

®

produto

de 0,58 a 0,62mm

3 anos

uso doméstico, não aquecidas

®

de 0,68 a 0,72mm

3 anos

uso domestico, aquecidas em temperatura não superior a
32ºC

®

de 0,78 a 0,82mm

3 anos

uso doméstico, aquecidas em temperatura não superior a 28ºC

®

de 0,77 a 0,83mm

4 anos

®

de 1,40 a 1,60 mm

5 anos

piscinas profissionais de uso coletivo e/ou profissionais
(academias, clubes, clínicas fisioterápicas), aquecidas em
temperatura não superior a 32ºC

Cipavinil 0,60

Cipavinil 0,70

Cipavinil 0,80
Cipavinil 0,80 com reforço
Cipavinil 1,50 com reforço

Condições de validade da garantia

indicação

O prazo de garantia terá sua fluência iniciada na data da instalação do
bolsão na piscina do CONSUMIDOR, ou depois de transcorridos 120 dias
da entrega do Cipavinil® junto ao fornecedor, o que ocorrer primeiro.

• soldagem, costura ou qualquer outro meio, físico ou químico, de
junção do Cipavinil®; problemas/defeitos de instalação, inclusive
relacionados ao local da instalação, obras, revestimentos, hidráulica, etc;
• utilização do Cipavinil® em desconformidade às especificações e às
informações fornecidas pelo fornecedor e/ou pela CIPATEX;
• deterioração, perfuração, rasgos ou qualquer outro
comprometimento do Cipavinil® pela utilização de produtos químicos
que possam agredir o Cipavinil® frente à sua composição e especificação
técnica, a exemplo de substâncias fortemente alcalinas, hidrocarbonetos
aromáticos, solventes clorados, cetonas, ésteres, aminas e óleos
minerais;
• perfuração e/ou rasgos causados por objetos de metal, madeira ou
qualquer outra substância, bem como por danos causados por animais;
danos decorrentes de força maior e/ou caso fortuito;
• qualquer outro ato ou fato que não se caracterize como defeito de
fabricação do Cipavinil®;
• inexistência de contato do Cipavinil® com os produtos químicos em
geral, principalmente, mas não se limitando. Quando do tratamento da
água e da limpeza das bordas, utilizar materiais específicos para piscinas
de vinil, preferencialmente de marcas conhecidas e aprovadas pelo
mercado, com estrita observância das instruções do produtor.

A garantia ora concedida abrange o produto Cipavinil®, de fabricação da
CIPATEX, nas especificações e finalidades antes mencionadas.

A garantia prestada pela CIPATEX, relativamente ao Cipavinil®, limita-se
à substituição do material defeituoso.

O CONSUMIDOR, ao receber Cipavinil® adquirido do fornecedor, terá o
prazo de 90 dias, contados da data da entrega do bolsão, para verificar e
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação, sob pena de
decadência de seu direito de reclamação quanto a tais vícios/defeitos.
Caso o CONSUMIDOR, por sua exclusiva conta e risco, adquira,
conscientemente, produto com defeito aparente, não terá direito à
garantia objeto do presente Termo por vícios de tais defeitos aparentes.

A CIPATEX reserva-se o direito de proceder e todo e qualquer ato
necessário à confirmação de que o defeito constatado decorre do
Cipavinil®, somente ficando obrigada a repor o material após
confirmação da sua responsabilidade decorrente de vício de qualidade do
produto.

A garantia refere-se às características de impermeabilidade
(estanqueidade) à água, qualidade da pigmentação e da estampa,
resistência e flexibilidade do Cipavinil®, dentro de suas especificações
técnicas e finalidades, não ficando garantido qualquer outro defeito ou
problema relacionado ao Cipavinil®, quando decorrente da soldagem,
costura, instalação e utilização do Cipavinil® (piscinas/bolsões) em
desconformidade às especificações e informações fornecidas pela
CIPATEX acerca do produto. Portanto, a garantia refere-se, tão somente,
ao Cipavinil®, não abrangendo, em hipótese alguma, o bolsão (soldagem,
etc) e a piscina (estrutura como um todo) com ele confeccionados.
A garantia somente será válida para a utilização do Cipavinil® para a
confecção de bolsões para piscinas de vinil, que compreende a contenção
e impermeabilização de água, qualidade da pigmentação e da estampa,
resistência e flexibilidade.

A CIPATEX não será responsabilizada, não se aplicando a garantia do
Cipavinil® ora concedida, quando os defeitos/problemas decorrerem de:

As partes elegem o Foro da Comarca de Cerquilho, Estado de São Paulo,
para dirimir todas as questões relacionadas ao presente Termo,
renunciado a todo e qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.
Data: __/__/___ Assinatura do Revendedor:
_________________________

