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O processo de solicitação de garantia deve seguir o fluxo abaixo.

Período e condições de garantia mencionados estão sujeitos à possibilidade de um profissional da Luminae (executivo ou técnico) ter acesso aos

produtos e componentes associados a eles para verificação da sua não conformidade. Caso o acesso necessário não seja possível, por qualquer

motivo, as ações de garantia não poderão ser tomadas pela Luminae ou serão faturadas posteriormente.

As solicitações de garantia devem ser enviadas para equipe de garantia Luminae através dos contatos informado no fluxograma no prazo máximo

de 30 dias após a percepção da falha, especificando todas as informações solicitadas no formulário de garantia no site. (*)

(*) São necessárias e solicitadas informações visuais como vídeos e fotos.

Nos casos em que a solicitação de garantia seja justificada, a Luminae pagará as despesas de transporte do produto entre Luminae e seu cliente, e

o retorno do produto não conforme. A Luminae poderá cobrar do CLIENTE os custos envolvidos em exigências de garantia não justificadas, como

visitas técnicas, movimentações de materiais e análises, desde que previamente aprovados pelo CLIENTE.

Esta garantia é limitada e exclui, entre outras coisas, a realização e custos de instalação, o fornecimento do acesso aos produtos (andaimes,

elevadores etc.), e a reparação de eventuais danos indiretos, como lucros cessantes, e danos a terceiros. As responsabilidades totais da Luminae

estão dispostas mais detalhadamente no Contrato de Venda ou nas Condições Gerais de Venda.

Obs.: A devolução de produtos não conforme deverá ser realizada em até 30 dias da data do recebimento dos produtos novos. Após este período, caso não

haja o retorno dos itens trocados em garantia, haverá o faturamento automático dos produtos enviados.

Para produtos de revenda (sem fabricação própria), o fornecimento de garantia assegura as especificações técnicas (cor predominante, potência 

temperatura de cor, fluxo luminoso, tensão e IP), porém não asseguramos o modelo / forma.

GARANTIA DE PRODUTOS E COMPONENTES
Período de cobertura: Todos os produtos LUMINAE tem garantia de 5 anos (salvo negociações especiais)



▪ Dano ou falha no funcionamento causado por anomalias do fornecimento elétrico, incluindo picos, sobretensão, subtensão, 

distúrbios elétricos, fenômenos da natureza que estão além dos limites especificados para o produto.

▪ Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por conta da exposição a condições adversas não previstas em

projeto ou não mencionadas no momento da negociação por parte do cliente para especificação de luminária especial.

▪ Danos causados por acidentes, quedas e contato com líquidos decorrentes de sinistros ou procedimento inadequado (limpeza

com água);

▪ Alteração do circuito e quadro elétrico após a entrega e comissionamento da instalação;

▪ O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com as instruções de uso e instalação;

▪ Alteração dos parâmetros do sistema de dimerização e automação;

Condições que isentam a LUMINAE do fornecimento de garantia / itens não cobertos:



Fluxo Garantia: Produto

O processo de solicitação de garantia de produto deve seguir o fluxo abaixo.

Contatos Luminae:

Ivan Silva – Pós Vendas / Garantia 
Caio Garcia – Garantia
E-mail: garantia@luminae.com.br
Tel.: 011 2613-6626 (Ramal 6026) 
Cel.: 011 95032-0148

Endereço Luminae:

Rua Vicente Rodrigues da Silva, nº 757
Jd. Piratininga – Osasco/SP
CEP: 06230-096
CNPJ: 09.584.001/0002-86
A/C: Departamento de Garantia

mailto:garantia@luminae.com.br


Fluxo de Garantia: Serviços

O processo de solicitação de garantia de serviços deve seguir o fluxo abaixo.
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