
CERTIFICADO DE GARANTIA - A Roca Sanitários Brasil Ltda garante seus produtos, contra 
eventuais defeitos de fabricação, projeto, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de 
qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo que se destina. A Garantia 
Total Roca se faz mediante a exibição deste termo, bem como da nota fiscal correspondente, para 
validação dos prazos: Metais - 10 Anos * (com algumas exceções) / Metais Eletrônicos - 05 anos * 
(com algumas exceções). Durante o período de 12 meses, a contar da data da compra esta garantia 
incluirá os custos de mão-de-obra dos serviços executados pela a rede de postos técnicos 
credenciados, disponíveis no Brasil. Após este período a responsabilidade do fabricante restringe-se 
unicamente ao componente ou produto. Produtos instalados em locais públicos a garantia será de 
50%  sobre o total do prazo mencionado acima, sendo os custos de mão-de-obra reduzidos para 6 
meses.

EXCLUDENTES DA GARANTIA - O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, 
constituídos tais ítens, ônus e responsabilidade do consumidor. Também estão excluídos da 
garantía:
* Produtos instalados inadequadamente (uso de cimento, massa de vidraceiro, entre outros).
* Produtos com a adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante, aplicação de 
peças não originais ou inadequadas.
* Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: pilhas/baterias, 
vedantes, gaxetas, guarnições, gavetas, anéis de vedação, mecanismo de fechamento automático e 
mecanismo compressível (MVS).
* Danos causados em decorrências de aplicação de produtos em instalações elétricas e/ou 
hidráulicas que não esteja em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, ou na 
inexistência destas, em desacordo com as recomendações da Roca.
* Danos à parte externa do produto, causada por acidentes, maus tratos ou limpeza inadequada 
(uso de produtos quimicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, esponja de aço, esponja de 
dupla face, lixas);
* Produtos utilizando água considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias 
estranhas à mesma;
* Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas e/ou ambientes com atmosfera 
agressiva (Maresia).
* Produtos instalados que não recebam limpeza periódica (semanal), com pano macio, água e sabão 
neutro, para uma adequada conservação do seu acabamento 

FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA - Para usufruir desta garantia adicional à legal, o 
consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizados das marcas Roca, Incepa 
ou Celite  contatando nossa central de atendimento: 0800 701 1300. Esta garantia é valida apenas 
em território brasileiro. Esta garantia é acessória e complementar conforme disposto na Ant. 50 da 
Lei 8078 de 11/09/90 (código de defesa e proteção do consumidor).
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