
 

  



Termo de Garantia 

  

Solicitamos que esse termo de garantia seja lido 

atentamente.  

  

Este termo de garantia se destina aos sofás-camas da 

marca Sofá Cama Italiano, sendo de:  

5 (cinco) ano de garantia para o mecanismo (incluindo 

os pés); 

1 (um) ano de garantia para a estrutura em madeira;  

Todos outros componente tem garantia legal; 

OBS: Garantia válida somente para uso residencial.  

O prazo da garantia começa a ser contado a partir da 

data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor e inclui 

o prazo legal de garantia de 90 (noventa) dias definida 

por lei.  

Para o atendimento de toda e qualquer reclamação, 

durante o prazo de vigência da garantia, será 

obrigatório que o consumidor apresente, além deste 

termo, o documento fiscal do produto. 

Esta garantia cobre somete os defeitos de fabricação, 

defeitos ocultos concernentes à qualidade dos 

materiais empregados no produto ou que, ainda que 

não ocultos, manifestem-se nos prazos assinalados 

nesta garantia. Não estão incluídos os danos de origem 

mecânica.  

Nos serviços de reparo do produto realizados por 

ocasião da utilização da garantia, o fabricante poderá 

executá-los diretamente ou contratar empresas 



especializadas para a sua execução, a seu exclusivo 

critério.  

Os reparos serão efetuados somente após análise 

técnica prévia, por intermédio de fotografias, visita 

técnica ou retirada do produto do domicílio do 

consumidor. A análise técnica prévia será realizada no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis através de 

fotografia e 7 (sete) dias úteis para análise através de 

visita técnica local.  

Na hipótese de ser constatado um problema coberto 

por esta garantia, serão realizados os serviços de 

reparo, o que poderá incluir substituição de partes e 

componentes dos produtos.  

O custo total da reparação e transporte do produto 

entre o domicílio do consumidor e a empresa 

responsável pela realização do reparo será de ônus 

exclusivo do Sofá Cama Italiano, quando for 

constatado que existe um defeito de fabricação no 

produto. 

  

1. Toda e qualquer contestação do consumidor 

referente a defeitos observados no produto, durante o 

período da garantia, deverão respeitar:  

1.01 Apresentação do documento fiscal de compra;  

1.02 Fornecer fotografia e detalhes da contestação;  

1.03. Aguardar o prazo subscrito para a avaliação 

técnica prévia, autorizando, se necessária, a 

realização de visitas técnicas para inspeção do 

produto, bem como a sua remessa ao fabricante ou à 

empresa devidamente credenciada;  



  

2. Não estão cobertos pela presente garantia os 

seguintes problemas:  

2.01 Características naturais do couro como rugas, 

cicatrizes, diferença de granulado e diferença de 

tonalidade. Esta é a prova de que se trata de couro 

genuíno;  

2.02 Maciez ou dilatação do couro em zonas de maior 

contato como assento e encosto. O verdadeiro couro 

é formado por fibras e a sua flexibilidade permite que 

tome a forma do corpo;  

2.03 Diferença de acabamento das costuras. Nossas 

peças são feitas à mão, o que mostra a nobreza e a 

atenção aos detalhes;  

2.04 Diferença de tonalidade entre revestimento de 

produtos adquiridos em datas diversas;  

2.05 Diferença de alinhamento das costuras entre as 

partes móveis e fixas, como assentos, encostos e apoio 

de cabeça são normais, considerando que são partes 

que estão em constante movimento conforme sua 

funcionalidade;  

2.06 Deformação da espuma de até 10% do assento e 

encosto são normais devido à ruptura do micro células 

do poliuretano;  
 2.07 Deformação das almofadas e encostos 

acolchoados com fibras sintéticas de poliéster, que se 

moldam à medida que são usadas e é um material de 

extrema maciez;  



 2.08 Danos causados pelo fogo, cortes, arranhões 

provocados por animais ou outro tipo de uso não 

adequado; 

2.09 Danos provocados pela limpeza não adequada 

ou não apropriada;  

2.10 Danos provocados por conta da exposição à luz 

do sol, calor externo ou qualquer tipo de perda de 

coloração devido a este tipo de exposição;  

2.11 Danos devidos ao uso de materiais corrosivos, 

como ácidos, solventes, tintas ou fluidos do corpo 

humano ou de animais;  

2.12 Danos devidos ao contato com água, exposição 

excessiva à umidade ou outras intempéries;  

2.13 Danos por uso inadequado ou abusivo, falta de 

cuidados e desbotamento natural dos produtos; 

2.14 Danos devido ao armazenamento, montagem ou 

manuseio durante o transporte do produto;  

2.15 Danos ou problemas causados pela montagem, 

quando não for feito em conformidade com o manual;  

2.16 Danos ou problemas devido ao local em que o 

produto foi instalado, como por exemplo: pavimento 

desnivelado, umidade excessiva;  

2.17 Produtos reparados sem autorização da área de 

pós-venda da O rei do sofá-cama;  

2.18 Interpretação da existência de defeito devido a 

informação errada ou transmitida pelo 

distribuidor/lojista de forma inadequada.  

2.19. Esta garantia não cobre enrugamento, 

encolhimento ou manchas no tecido. Igualmente não 



haverá garantia se forem lavados com removedores 

de manchas ou com tratamento químico; 

2.20 Alguns tecidos podem marcar, sofrer 

achatamento, criar pilling ou outras pequenas 

alterações em decorrência do uso, não 

caracterizando defeito. 

2.21. Se for necessário trocar o tecido, poderá ocorrer 

uma variação de cor ou padrão, devido a diferença 

nas tinturas. 

2.22 A produção deste estofado foi feita de forma 

artesanal, sendo admissível haver pequenas variações 

e imperfeições no visual entre partes do estofado ou 

em relação a outros. 

  

Nota: O Sofá-Cama Italiano tem o direito de alterar as 

características gerais, técnicas e estéticas do produto, 

ou introduzir melhorias nos seus produtos a qualquer 

momento sem ter o dever de fazer as mesmas 

alterações em produtos já vendidos ou entregues. 

Notas adicionais:  

Para sua tranquilidade, conserve este Termo de 

garantia, juntamente com o documento fiscal de 

compra.  

Para acessar a garantia o consumidor final deverá 

fornecer os dados da fatura de compra do produto. 

Esta é a segurança da rastreabilidade. 

  



EM NENHUMA HIPÓTESE ESTA COBERTO PELA GARANTIA 

O ENVIO ANTECIPADO DE UM NOVO PRODUTO PARA 

SUBSTITUIÇÃO. 
  

 

Condições de Extinção da Garantia  

 Decurso do prazo estabelecido; 

 Mau uso ou manuseio incorreto; 

 Tecido rasgado, sujo ou manchado; 

 Desbotamento causado pela exposição direta a luz ; 

 Uso indevido de produtos para impermeabilização; 

 Danos causados por agentes da natureza, como 

inundações ou acidentes de qualquer espécie; 

 Consertos realizados por pessoas não autorizadas 

pela empresa. 

  

 Recomendações para uma Boa 

Conservação 

 Evitar exposição direta à luz solar; 

 Limpar com escova macia e aspirar o pó 

semanalmente; 

 Não utilizar produtos químicos, removedores, 

alvejantes, etc.;  

 Evite exercer pressão excessiva sobre determinadas 

partes do estofado; 



 Não utilizar para limpeza equipamentos a vapor de 

água; 

 O acionamento dos mecanismos articuláveis, sem o 

devido cuidado, pode ocasionar danos ao sistema, 

bem como acidentes. Portanto, evite que crianças 

acionem os mesmos.  

 

ATENCAO! Cuidado ao retirar seu produto da  

  

Observação!  

Antes de começar a montagem averiguar se está tudo 

correto com o material para que futuramente não 

tenhamos maiores problemas. 

 

Data de início da garantia 

 

 

 

 

 


