
 
 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
WARRANTY CERTIFICATION 
 

 

Produtos / Products:    
 

Este certificado contempla os produtos da linha de LED’s da Lucchi e acessórios, sendo eles: 
 

• COB’s / Barras de LED’s (Linha Linear) / Fitas de LED’s. 

• Drivers / Dissipadores / Holders / Refletores e Lentes. 
 

 

Norma / Standard: 
 

A qualidade dos produtos é controlada durante e após a produção, de acordo com as normas 
pertinentes e métodos atuais. Estas medidas, combinadas com o fato de que são produzidos nas mais 
modernas linhas de produção, garantem que os produtos fornecidos pela Lucchi podem ser usados nos 
mais variados campos de aplicação. 
 
A declaração contida neste Certificado de Garantia é emitida sob nossa total responsabilidade. 
 
 

Garantia / Warranty: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Os produtos possuem garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, após análise e constatação do 
defeito pelo fabricante ou fornecedor. Ao utilizar linha de LED’s com os drivers fornecidos pela Lucchi, é 
concedido garantia estendida de 3 anos. Para o fluxo luminoso nominal e vida útil, deve-se considerar a 
operação do módulo em condições normais atendendo todas as recomendações do fabricante e de 
acordo com as normas técnicas pertinentes. 
 
A garantia não cobre os itens abaixo: 
 

• Defeitos ou danos resultantes do uso indevido dos produtos pelo cliente.  

• Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie 
em nossos produtos.  

• Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição.  

• Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com os produtos 
(drivers, dissipadores, difusores, cabos, etc).  

• Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) 
ou exposição excessiva ao calor.  

• Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica. 
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1 ano (Linha de LED’s e acessórios) 

LUCCHI / Garantia 

3 anos (Linha de LED’s + Drivers) 

LUCCHI / Garantia 


