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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

I prodotti Scic (i “Prodotti”), conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, sono garantiti contro 
i difetti di produzione (dei materiali oppure di lavorazione) che si manifestino entro 24 mesi dalla data di acquisto 
degli stessi. I Prodotti riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo residuo 
di garanzia originale. Detta data dovrà essere comprovata dalla fattura di acquisto (emessa da Scic spa) cui, 
pertanto, occorre fare espresso riferimento (con l’indicazione della data e del numero) nell’eventualità di richiesta 
di intervento. La presente garanzia è limitata alla fornitura degli elementi in sostituzione di quelli eventualmente 
risultati difettosi, con espressa esclusione dei costi relativi agli interventi di manodopera. Essa non copre eventuali 
danni derivanti da usura; uso improprio; modifiche o alterazioni; trasporto; manutenzione, conservazione e 
riparazioni improprie. Le contestazioni aventi ad oggetto l’eventuale non conformità dei Prodotti devono essere 
sollevate per iscritto (con mezzo che dimostri l’avvenuta ricezione da parte di Scic spa), entro e non oltre 8 giorni 
dalla data della relativa scoperta. Scic spa si riserva di esaminare ogni reclamo, verificandone la tempestività e 
riservando di individuare – se del caso – le modalità di intervento. Scic spa è – e rimane – libera di apportare 
modifiche estetiche e/o funzionali ai Prodotti così come, allo stesso modo, essa è libera di cessare la relativa 
produzione. La presente garanzia non comprende gli apparecchi elettrici e, comunque, le apparecchiature ed 
impianti che non siano di produzione Scic. In tal caso, opererà infatti la garanzia della relativa casa produttrice. Scic 
declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose e/o persone derivante dalla mancata osservanza, da parte di 
terzi, delle indicazioni e delle istruzioni tutte contenute nell’apposito libretto per l’installazione. 


Os produtos SCIC (os "Produtos"), de acordo com as disposições na legislação respectiva, são garantidos contra defeitos de fabrico (de material ou mão-de-obra) que ocorram no prazo de 24 meses contados da data de compra. Os produtos reparados ou substituídos durante o período de garantia serão garantidos pelo restante do período de garantia original. Esta data deve ser comprovada através da factura de compra (emitida pela SCIC PORTUGUESA, LDA.) à qual  deve ser feita referência expressa, indicando a data de emissão e o número, em caso de pedido de intervenção. Esta garantia limita-se ao fornecimento de elementos para substituição daqueles que se revelem defeituosos, com exclusão expressa dos custos relativos a mão-de-obra. Não se encontra coberto qualquer dano resultante do uso e desgaste; uso impróprio; modificações ou alterações; transporte; manutenção, conservação e reparações inadequadas. As reclamações relativas a qualquer não conformidade dos Produtos devem ser apresentadas por escrito (com prova de recebimento pela SCIC PORTUGUESA, LDA.), no máximo 8 (oito) dias contados da data da sua deteção. A SCIC PORTUGUESA, LDA. reserva-se o direito de examinar qualquer reclamação, verificando a sua tempestividade e reservando-se o direito de identificar a modalidade de intervenção. A SCIC é - e permanece - livre para realizar alterações estéticas e/ou funcionais dos Produtos, bem como cessar a sua produção. Esta garantia não inclui equipamentos elétricos e, em caso algum, equipamentos e sistemas que não sejam produzidos pela SCIC. Nesses casos, funcionará a garantia do respectivo Fabricante. A SCIC declina qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais e/ou pessoais resultantes do não cumprimento por Terceiros das indicações e instruções contidas no Manual de Instalação apropriado.
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