
 
TERMOS E CONDIÇÕES 

DO 

PROGRAMA DE GARANTIA ESTENDIDA DA PHOENIX CONTACT BRASIL  

“CABINET CONFIDENCE” 

 

A garantia a seguir é exclusiva e é oferecida em complemento às demais garantias dos 
produtos dadas pela Phoenix Contact Brasil. 

De acordo com o Programa de Garantia Estendida (“Programa”), os produtos Phoenix Contact 
Brasil adquiridos a partir de 17/02/2020 terão direito a uma garantia adicional de 5 (cinco) anos, 
desde que: (i) os produtos tenham sido adquiridos no Brasil; (ii) os compradores também 
adquiram, no mesmo pedido de compra,Fontes de Alimentação e Protetores contra Surtos da 
Phoenix Contact Brasil para montagem de Painéis Elétricos; e (iii) que se registrem no 
Programa no website da Phoenix Contact Brasil. 

O Programa se aplica exclusivamente aos compradores originais de produtos Phoenix Contact 
Brasil como montadores de painéis , fabricantes de equipamentos e máquinas e integradores 
Phoenix Contact , nos quais os produtos Phoenix Contact Brasil tenham sido instalados pelo 
comprador original. 

O Programa cobrirá defeitos de fabricação e defeitos nos materiais das categorias de Produtos 
listadas abaixo e terá validade de 5 (cinco) anos a contar do registro dos produtos no site. 

O registro dos produtos adquiridos deverá ser feito em nosso site 
(www.phoenixcontact.com.br\garantia\), dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias a 
contar da emissão da respectiva nota fiscal de faturamento, devendo ser realizado um registro 
por nota fiscal. A falta de registro dos produtos no site dentro do prazo indicado implica na 
validade apenas da garantia contratual padrão de 12 (doze) meses.  

 

Lista de Produtos Cobertos pelo Programa:  

Terão direito à garantia estendida por 5 (cinco) anos todos os produtos da Phoenix Contact 
Brasil listados nas categorias abaixo, que cumpram os requisitos do Programa, exceto os 
explicitamente listados em “ Lista de Produtos Não Cobertos pelo Programa”: 

Cabeamento de sensor/atuador  
Cabeamento de sistema para 
controladores (Para SDCD e PLC´s) 
Caixas eletrônicas  
Conectores Industriais (Heavycon) 
Dispositivos de comutação eletrônicos e 
comando do motor (CONTACTRON) 
Equipamentos de proteção  (Disjuntores 
Eletrônicos) 
Ferramentas  
Fontes de alimentação e UPS  
Marcação e etiquetagem  
Módulos de relé (somente a base do rele) 
Monitoramento (Multimedidor, TC´s, TC´s 
Rugowsky) 
PLC e sistemas I/O (Controladores e 
cartões de entrada e saída)  

Proteção contra sobretensão e filtro 
contra interferências (DPS) 
Réguas de bornes  
Segurança funcional (Reles de segurança 
para máquinas) 
Software  
Tecnologia de medição, comando e 
regulagem (Condicionamento de sinais / 
Isolação galvânica) 
Tecnologia industrial de comunicação 
(módulos de interface de comunicação, 
conversor de mídia, rádio, switches) 
PC´s industriais, 
Conectores para equipamentos 
eletrônicos (Conectores de dados, 
passagem, etc) 
IHM´s série WP e TP 
 

 



 
Lista de Produtos Não Cobertos pelo Programa:  

Os produtos IHM (Interface Homem Máquina) séries BWP e BTP, ferramentas automáticas, 
impressoras, baterias e conectores para placa de circuito impresso, iluminação e sinalização,  
material de instalação e montagem , tecnologia de carregamento para a eletromobilidade 
(cabos e sistemas eletrônicos para carregamento elétrico), pastilha de reles não estão 
contemplados no Programa. 

O desgaste natural e/ou decorrente da utilização dos contatos dos relés eletromecânicos e o 
das peças de revestimento das ferramentas manuais também não estão cobertos pelo 
Programa. As peças de revestimento incluem: pontas de chaves de fenda, molas, arestas de 
corte de uma ferramenta e o conjunto de matrizes em uma ferramenta de crimpagem manual. 

 

Detalhes do Programa:  

A Phoenix Contact Brasil consertará ou substituirá o produto recebido que, a seu critério, 
entenda ser defeituoso. As substituições serão limitadas à disponibilidade de peças e/ou 
materiais idênticos ou de hardwares compatíveis. Os reparos, por sua vez, serão limitados à 
disponibilidade de componentes de substituição. Não serão realizadas substituições 
antecipadas e não estão cobertos quaisquer custos de envio, de devolução ou de manuseio 
incorridos no transporte do produto para a Phoenix Contact Brasil e posteriormente para o 
cliente.  

A garantia não se aplicará em caso de dolo, fraude ou má-fé, ou ainda por danos resultantes 
de, entre outros, abuso, negligência, uso indevido, acidente, armazenamento inadequado, fonte 
de alimentação ou acessórios incorretos/incompatíveis, alteração do produto de seu estado 
original ou por qualquer produto que não tenha sido devidamente instalado, operado ou 
mantido de acordo com as especificações do produto e com as recomendações de instalação 
disponibilizadas pela Phoenix Contact Brasil. Além disso, todos os componentes eletrônicos 
cobertos por este Programa devem ser devidamente alimentados e protegidos desde o 
momento da sua instalação e durante todo o tempo após, observadas as recomendações da 
Phoenix Contact Brasil para a proteção contra picos de sobretensão e fornecimento de energia, 
mediante o uso de fontes de alimentação e dispositivo de proteção contra surtos da Phoenix 
Contact Brasil. Para garantir a cobertura dos componentes eletrônicos sujeitos ao Programa, 
todas as dúvidas específicas de aplicação relacionadas à seleção adequada de qualquer fonte 
de alimentação e componentes de proteção devem ser direcionadas à equipe de suporte 
técnico da Phoenix Contact Brasil. A Phoenix Contact Brasil não oferece garantia com relação 
a quaisquer produtos fabricados por ou que carreguem a marca de terceiros que não sejam 
empresas afiliadas da Phoenix Contact Brasil. 

A Phoenix Contact Brasil não se responsabiliza em qualquer caso por quaisquer danos 
especiais, indiretos, incidentais, conseqüenciais, punitivos ou por lucros cessantes, decorrentes 
de qualquer dano a, falha ou defeito em qualquer produto, incluindo, mas não se limitando à 
perda de dados, tempo, receitas e similares, mesmo que a Phoenix Contact Brasil seja 
notificada antecipadamente da possibilidade de tais danos. 

As compras realizadas anteriormente à vigência deste Programa não são elegíveis para a 
cobertura da extensão da garantia. A Phoenix Contact Brasil reserva-se o direito de auditar o 
pedido e o histórico de compras dos produtos mencionados na solicitação dos clientes, a fim de 
confirmar a adequação dos termos e condições especificados para a cobertura e aplicação 
deste Programa. 

O participante do Programa deverá notificar a Phoenix Contact Brasil, em até 30 (trinta) dias da 
constatação de suposto defeito no produto, por escrito, por meio do procedimento de 
solicitação do Programa de Garantia Estendida –“Cabinet Confidence”, através do canal de 
suporte técnico constante do website da Phoenix Contact Brasil, descrevendo informações do 
produto e detalhes razoáveis sobre a natureza da falha ou do defeito apontado. A falta de 



 
notificação dentro desse período e/ou a notificação sem cumprimento dos requisitos ora 
listados poderá ensejar a desqualificação e a renúncia de tal solicitação. 

A Phoenix Contact Brasil se reserva o direito de encerrar este Programa a qualquer momento, 
independentemente de qualquer comunicação. Caso o Programa seja encerrado, quaisquer 
compras feitas por participantes registrados durante o período em que o Programa estava ativo 
permanecerão cobertas pelo Programa, observados os respectivos termos de duração. 

Todas as demais matérias eventualmente não tratadas nestes Termos e Condições do 
Programa de Garantia Estendida estarão sujeitas à aplicação das disposições estabelecidas 
pelos Termos e Condições Gerais de Venda da Phoenix Contact Brasil, se aplicáveis. 

 


