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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE DEFEITO 
Preencher um relatório individualmente para cada modelo de produto enviado. Caso sejam necessários relatórios adicionais, o 
documento está permanentemente disponível em nosso site www.lightsource.com.br 
 
Contato 
Nome do Cliente / Razão social: ............................................................................................................................................................ 
 
CPF/CNPJ: ............................................................. Nome fantasia: ...................................................................................................... 
 
Nome do projeto: ................................................................................................................................................................................... 
 
Endereço: ............................................................................................................................................................................................... 
 
CEP: ........................................ Cidade: ................................................................................................................. Estado (UF): .......... 
 
Nome do responsável pelo envio: ........................................................................................... Departamento: ..................................... 
 
Telefone: ................................................................ E-mail: .................................................................................................................... 
 
Notas Fiscais 
NF Venda (emitida pela Lightsource para o cliente na aquisição do bem): N°: .................................. Data: ........................................ 
 
NF Retorno de Mercadoria p/ Concerto/Reparo (CFOP: 5915 p/ SP; 6915 p/ outras UF): N°: .................... Data: .............................. 
 
Empresa emissora: Nome: .......................................................................................... CNPJ: ............................................................... 
 
Descrição 
Modelo do produto (código): .............................................................................................................. Quantidade: .............................. 
 
Descrição do defeito: .............................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
Observações adicionais: ........................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
Orientações 
Uma cópia deste relatório preenchido, a “NF Venda” e a “NF Retorno de Mercadoria p/ Concerto/Reparo” devem acompanhar o 
produto. 
 
Também uma cópia digital deste relatório preenchido, a “NF Venda” e a “NF Retorno de Mercadoria p/ Concerto/Reparo” com 
seus arquivos formato .XML correspondentes devem ser enviados para o e-mail: info@lightsource.com.br 
 
O produto deve ser enviado para o endereço: 
Lightsource - Empresa Brasileira de Iluminação Ltda. 
Av. Faiez Nametalah Tarraf, 1355 
CEP 15081-140 
Cidade Jardim 
São José do Rio Preto / SP - Brasil 
 
Verificar atentamente os Termos de Garantia do Produto Lightsource. A falta de ciência de seu conteúdo pelo consumidor não 
justifica quaisquer descumprimentos por parte do consumidor. 
 
 
 
Assinatura do responsável pelo envio: .................................................................................................... Data: .................................... 
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TERMOS DE GARANTIA DO PRODUTO LIGHTSOURCE 
 
1. A garantia legal do produto fabricado pela Lightsource é 
de 90 (noventa) dias a partir da sua entrega efetiva de 
acordo com artigo 28, inciso II do código brasileiro de 
defesa do consumidor (Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 
1990). 
2. A Lightsource dá garantia estendida aos produtos por ela 
fabricados de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação e 5 
(cinco) anos contra corrosão de suas partes componentes, 
ambos os prazos contados a partir do dia do faturamento 
da mercadoria  
3. A garantia estendida do produto é contra defeitos que o 
produto e/ou suas partes venham a apresentar ao longo do 
prazo estipulado no item 2 acima. 
4. As comunicações entre o consumidor e a Lightsource 
somente serão válidas quando feitas por escrito. É 
indispensável o preenchimento completo e envio pelo 
consumidor à Lightsource do Relatório de Ocorrência de 
Defeito disponibilizado pela Lightsource em seu website. 
5. O defeito do produto deverá ser constatado pela 
Lightsource.  
6. As medidas de cumprimento da garantia legal e da 
garantia estendida compreendem: 
(a) a substituição das peças que apresentarem defeitos, 
mediante o fornecimento de peças sobressalentes; ou  
(b) a substituição total do produto por igual ou similar, 
quando seu reparo não for possível; ou 
(c) a indenização até o limite máximo do valor de mercado 
do próprio bem limitado ao valor especificado na nota fiscal 
de compra, na impossibilidade de substituição parcial ou 
total.  
7. As peças e/ou o produto com defeito trocados e todos os 
seus acessórios e documentação passarão a pertencer à 
Lightsource ou a quem esta designar.  
8. A garantia legal ou garantia estendida não abrangem e 
estão imediata e permanentemente canceladas nos casos 
de: 
(a) danos sofridos pelo produto e seus acessórios em 
função de sua utilização inadequada, incorreta ou não 
autorizada pela Lightsource, em desacordo com as 
orientações e especificações por ela fornecidas ou com 
negligência, imprudência ou imperícia; 
(b) danos causados por eventos de causa externa ao 
produto, tais como roubo, furto, perda, acidentes de 
qualquer tipo, extravio, incêndio, queda de raio, explosão, 
vendaval, impactos, queda, ferrugem e oxidação em razão 
de instalação do produto em ambientes de atmosfera 
agressiva (i.e. : zonas litorâneas, industriais, solos 
ácidos/alcalinos), derramamento ou contaminação de 
substância de alto poder corrosivo;  
(c) danos sofridos pelo produto em função de 
armazenamento, transporte e/ou manuseio incorretos ou 
inadequados, após a entrega do produto pela Lightsource 
ao consumidor; 

(d) danos causados por atos ilícitos ou por culpa grave 
equiparável ao dolo que não sejam da autoria da 
Lightsource; 
(e) produtos que estejam com quaisquer configurações fora 
do padrão original do fabricante, inclusos aqui os que 
tenham sido porventura abertos ou violados; 
(f) produtos consertados por técnicos não autorizados pela 
Lightsource; 
(g) danos indiretos, morais, lucros cessantes, manutenção 
de caráter preventivo, qualquer perda resultante de mal-uso 
do produto, ou custo de reparação ou substituição de 
qualquer outro bem que seja danificado; 
(h) produtos sem nota fiscal; 
(i) produtos enviados sem o preenchimento do Relatório de 
Ocorrência de Defeito disponibilizado pela Lightsource em 
seu website; 
9. A garantia estendida também não abrange: 
(a) contratação e despesas de transporte e seguro da 
mercadoria; 
10. A garantia estendida é imediata, automática e 
permanentemente cancelada caso haja qualquer atraso de 
pagamento da mercadoria, sem que haja necessidade da 
Lightsource comunicar o consumidor sobre o atraso ou 
realizar cobrança. A liquidação posterior do débito, ainda 
que inclusos multa e juros, não implica em retorno da 
garantia estendida. 
11. Quaisquer custos incorridos pela Lightsource oriundos 
das situações descritas no item 8, 9 e 10 acima serão de 
custo exclusivo do consumidor, de acordo com as taxas de 
serviços aplicadas pela Lightsource na ocasião do 
atendimento. 
12. Caso o produto apresente defeito, para que o 
consumidor acione a garantia legal ou garantia estendida o 
produto deverá ser encaminhado à Lightsource (conforme o 
Relatório de Ocorrência de Defeito disponibilizado pela 
Lightsource em seu website), devidamente embalado em 
caixa original ou outra que ofereça igual proteção contra 
impacto. As despesas de transporte e seguro são de 
responsabilidade do consumidor. As despesas com 
transporte exclusivamente rodoviário e seguro serão 
reembolsadas ao consumidor caso seja diagnosticado 
evento de atendimento de garantia legal. 
13. A Lightsource não se responsabiliza por quaisquer itens 
ou configurações adicionais estranhos aos seus próprios 
produtos originais que porventura sejam enviados pelo 
consumidor aos seus cuidados, sendo de total 
responsabilidade do consumidor preparar e conferir a carga 
no momento do envio. 
14. Caso não seja identificado evento de atendimento de 
garantia legal ou garantia estendida, a possibilidade de 
reparo é facultativa a depender da avaliação exclusiva da 
Lightsource e será realizado somente após a aprovação e 
pagamento do orçamento pelo consumidor. 
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