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MANUAL DE GARANTIA

Assistência Técnica: (24) 2255-6402 / (21) 96964-3837

CABECEIRAS E PAINÉIS

8/10/17 10:07 AM

Este cer tificado de garantia dá apenas às par tes envolvidas direitos
específicos decorrentes da Lei 8.078/90 – Código de Defesa
do Consumidor.
EUROFLEX Indústria e Comércio de Colchões LTDA.
CNPJ: 10.175.924/0001-82
Rua Odilon Gomes Assumpção, s/n° - lotes 1 e 3
Condomínio Industrial Barrinha (DINTRI III)
Cantagalo, Município de Três Rios – RJ
CEP: 25.803-065

EUROFLEX
CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia não inclui nenhum dano causado a pessoas ou bens,
nem mesmo por lucros cessantes e danos materiais, limitando-se
apenas ao produto e ao valor do produto. A cobertura da garantia
e os casos que a anulam estão previstos expressamente no manual
de garantia anexo.

Os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissão da
nota fiscal. O atendimento de assistência técnica para fins de
garantia deverá ser requerido pelo consumidor por meio do site
www.eurocolchoes.com
O produto em garantia, quando constatado vício, será reparado

Em caso de troca de produto em garantia que esteja fora da linha
de produção no momento da solicitação de assistência técnica,
a Euroflex promoverá a troca por outro modelo similar e de
mesma qualidade e preço, caso não seja possível seu reparo.

A Euroflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda, inscrita
no CNPJ sob o número 10.175.924/0001-82, na qualidade
de fabricante, concede garantia a este produto na forma
e prazos previstos no manual de garantia, que incluem o período
de garantia legal, exigindo-se como condição essencial
de validade da garantia a apresentação deste cer tificado
e da nota fiscal originais, sem emendas, rasuras e adulterações,
não podendo ser substituídos por qualquer outro documento.

ou trocado a critério das análises técnicas exclusivas da Euroflex,
eximindo-se o consumidor de ônus de mão de obra e componentes
substituídos.

Dados do Produto
Modelo do produto:
Nota fiscal número:
Data de emissão:
Dados do Consumidor
Nome:
Endereço:
CPF:
RG:

GARANTIA DE QUALIDADE EURO COLCHÕES
Este manual é um contrato de garantia conferido por Euroflex Indústria
e Comércio de Colchões Ltda., inscrita no CNPJ sob o número
10.175.924/0001-82, e regula suas condições, requisitos e hipóteses.
Caso o consumidor constate algum defeito aparente no produto, deverá
apontá-lo no ato da entrega e rejeitar seu recebimento; caso indentifique
algum defeito, deverá instaurar formalmente o procedimento de análise
por meio do setor de assistência técnica da fabricante.
Um técnico da fabricante fará uma vistoria no produto, e a fábrica avaliará,
mediante emissão de laudo técnico, a exigência ou não de defeito. Em caso
positivo, presentes os requisitos dispostos neste manual e apresentados a
nota fiscal e o certificado de garantia, providenciará a troca ou o reparo
do produto. Em caso negativo, informará os motivos da negativa.

CONSERVE A NOTA FISCAL E O CERTIFICADO
DE GARANTIA ORIGINAIS
São requisitos de validade e vigência da garantia e insubstituíveis por
qualquer outro documento. Demais informações e assistência técnica
acesse: www.eurocolchoes.com
Excluem-se da garantia os desgastes ocasionados pelo uso e, ainda,
quando constatadas as seguintes circunstâncias:
a) O produto não está em condições sanitárias aceitáveis, exemplo:
sujo, manchado, molhado, mofado etc.
b) Quando se constatar o uso incorreto ou em desacordo com as
instruções previstas no manual.
c) Quando se constatarem características naturais do produto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - PAINÉIS
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1
Posicione o painel sobre o colchão,
encostado na parede, na posição
em que será fixado.

3
FURO

GABARITO DE FURAÇÃO

e) Se o consumidor não apresentar a nota fiscal e o certificado de garantia.
f) Quando o produto for examinado, periciado ou reparado por
terceiros que não a Euroflex.
g) Se o produto tiver a etiqueta retirada, rompida, adulterada ou ilegível.
h) Quando houver transporte inadequado do produto.
i) Danos causados durante o transporte ou a montagem e
desmontagem do produto.
j) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde
o produto foi instalado, inclusive pisos desnivelados, presença de
umidade excessiva, paredes pouco resistentes etc.
k) Descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções
repassadas pela empresa.
l) Danos causados em virtude de limpeza realizada de forma incorreta
ou com produtos inadequados.
m) Exposição do produto ao sol e à umidade. A decorrência
desses dois fatores levará à aceleração do desgaste da tonalidade,
durabilidade, tal como o desgaste de seus acessórios.

GARANTIA
Todas as nossas cabeceiras e painéis possuem
um prazo de garantia de 90 dias.
Esse prazo já está incluído no prazo de garantia legal.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - CABECEIRAS
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1
Cole dois pedaços de fita nos
cantos superiores do painel,
conforme imagem acima.
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d) Se o produto for utilizado com finalidade comercial ou em revenda.

FURO

FURO

Posicione o box/baú na vertical
com a parte de baixo virada
para você, conforme o desenho.

Posicione o frame encostado no
box e fixe-o atarraxando o pé.
Repita a operação do outro lado.
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4

FURO

Posicione o gabarito de papel e
marque a lápis através da folha. Repita
a operação no outro lado do painel.

5
Com o auxilio da chave Philips,
parafuse os suportes.

Com a furadeira e a broca de
videa no 6, fure a parede nos
locais marcados.

6

Fixe o restante dos pés e depois
posicione o box /baú na horizontal.

Posicione os parafusos e as arruelas
no frame. Depois posicione a
cabeceira junto ao frame e encaixe
os parafusos em ambos os lados.

5
Encaixe o painel na posição.

6

Encaixe as arruelas e porcas e fixe o
conjunto com o auxílio de uma chave 13.
Repita a operação do outro lado.

Encaixe o painel na posição.
E pronto!

COMPONENTES INCLUSOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

COMPONENTES INCLUSOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

. Suporte de metal – 4 peças

. Broca de videa no 6
. Chave Philips
. Furadeira

. 6 parafusos
. 6 porcas
. 12 arruelas
. 2 frames

. 2 chaves de boca nº13

(duas fixas no painel e duas para fixar na parede)

. Parafuso Philips – 4 peças
. Bucha no 6 – 4 peças
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