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A LG Electronics do Brasil (’’LG’’) concede a extensão do prazo de garantia do componente Compressor Inverter 
dos Condicionadores de Ar LG modelos AS-W092BRG2, AS-W122BRG2, AS-W182CRG2, AS-W242CRG2,
US-Q092WSG3, US-Q122HSG3, US-Q182CSG3, US-Q242CSG3, US-W092WSG3, US-W122HSG3, 
US-W182CSG3, US-W242CSG3, US-Q092WSA0, US-Q122HSA0, S4-W09WA5WA, S4-W12JA3WA, 
S4-W18KL3WA, S4-W24KE3W1, S4-Q09WA5WB, S4-Q12JA3WC, S4-Q18KL3WB, S4-Q24K23WD,    
S4-W09JARPA, S4-W12JARPA, S4-W18KLRPA, S4-W24KERP1, e S4-W31V43B1 faturados ao cliente final a 
partir de 01 de fevereiro de 2016. 

Somada à garantia do produto, o prazo total de garantia do componente Compressor Inverter, contra defeito e/ou 
vício de fabricação e de material, será de 10 anos contatos a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ou 
de entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente. Prazo de garantia do condicionador de ar e demais 
componentes, consulte o certificado de garantia do produto.

A extensão de garantia do componente Compressor Inverter é aplicada apenas em Território Nacional, para 
produtos instalados conforme orientações descritas no manual de instalação que acompanha o produto, e com as 
manutenções preventivas anuais executadas por uma assistência técnica autorizada LG. Para localizar uma 
assistência técnica mais próxima de sua residência, entre em contato com a Central de Atendimento ao 
Consumidor através do telefone 4004-5400 (Região Metropolitana) ou 0800-707-5454 (Demais localidades - 
Ligação Gratuita).

Para solicitar a garantia adicional do compressor, o cliente precisa fornecer nota fiscal original do revendedor e este 
cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado pela assistência técnica autorizada LG que realizou as 
manutenções preventivas anuais.

A extensão da garantia do compressor perderá validade caso o produto não esteja com suas manutenções 
preventivas anuais em dia, ou se as mesmas sejam executadas por pessoal não autorizado pela LG.

A LG não deve ser penalizada por qualquer atraso no reparo devido a não disponibilidade de peças de reposição, 
restrição / regulamentação do governo, movimento público, ou qualquer situação inevitável ou força maior etc.

Esta  garantia  NÃO  COBRE:

a) Despesas com a mão de obra, peças e componentes necessários para manutenção preventiva. Solicite um 
orçamento prévio à assistência técnica.

b) Danos ou problemas resultantes da instalação incorreta e/ou falta de manutenção preventiva.

c) Qualquer tipo de danos / quebra do produto devido a calamidades naturais, como terremoto, ciclone, alta 
tensão etc.

d) Danos causados por agentes naturais como maresia, salinidade e produtos químicos não especificados.

e) Problemas, tais como ruído ou desempenho e defeitos de sistema selado.

f) Problemas causados pelo uso de um acessório, componente ou equipamento não fornecido pela LG 
Electronics.

g) Custo com deslocamento do técnico para regiões fora da cobertura da assistência técnica.

h) Despesas com equipamentos para içamento ou para acesso de locais com dificuldades ou restrições tais 
como: plataformas, andaimes, equipamentos pantográficos, guindastes, dentre outros.

Todos os outros termos e condições permanecerão o mesmo certificado de garantia original do produto exceto nas 
observações listadas acima.

Termos e Condições
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