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Termo de Garantia

O produto está coberto com a garantia de um ano a
contar da data de entrega contra qualquer defeito
causado no processo de fabricação.

características do processo de laminação. Variações no
polimento da borda pelo processo de fabricação do
campo.

Não são cobertos pela garantia

CRISTAL PINTURA INFERIOR
Micro-poros perceptíveis contra luz e possíveis
variações leves na tonalidade da cor de uma peça para
outra, por ser um processo de alta temperatura

Componentes móveis com desgastes provocados pelo
uso, rodízios, mecanismos reclináveis e giratórios.
Defeitos causados acidentalmente, apontados após a
data do recebimento do produto comprovado pela
assinatura e data do documento de venda.
Deformação, quebra ou dano de qualquer natureza,
provocado por uso inadequado do produto, como
riscos, lascas, quebras de componentes, exposição
direta ou indireta ao sol ou intempéries, uso de
produtos diversos, de conservação inadequada ou
ainda, defeitos causados por golpes extremos, não
comuns ao uso normal para qual o produto foi
concebido.
Alteração de cores, manchas e desbotamento em
superfícies acabadas ou revestidas em couro, madeira
encerada ou tingida, pinturas de qualquer espécie
sobre qualquer material, base, tecidos, couro natural
ou sintético.

Não são defeitos
Marcas inerentes a processos de fabricação ou
herdadas pela natureza.
PINTURA SOBRE ALUMÍNIO, FIBRA OU MADEIRA
Poderá apresentar na superfície micro-poros e microriscos perceptíveis sob forte iluminação salientados
pelo auto-brilho do polimento.
PINTURA ELETROSTÁTICA
Processo de deposição de pó, aquecido a alta
temperatura, faz com que a película acompanhe os
pequenos riscos deixados pela lixa.
AÇO INOXIDÁVEL POLIDO
Ondulações, micro-poros e micro-riscos originados do
processo de fundição e variações no brilho pelo
processo de polimento.
ALUMÍNIO POLIDO
Ondulações, micro-poros e micro-riscos originados do
processo de fundição e variações no brilho pelo
processo de polimento.
CRISTAL TRANSPARENTE
Micro-bolhas na parte interna do cristal e pequenos
riscos leves (fio de cabelo) na superfície são

FÓRMICA (LAMINADOS)
Nas cores claras, micro-pontos escuros e leves riscos,
próprios do processo de fabricação. Nas cores escuras
além de riscos, variáveis na textura natural do
processo de laminação.
MADEIRA
Variações de veios, poros e tonalidade na mesma
superfície ou de uma peça para outra, independente
do acabamento final: natural, encerado ou tingido.
MÁRMORE E GRANITO
Micro-fissuras, veios, cristais e tonalidades na mesma
superfície ou de uma peça para outra. As
características naturais impossibilitam a existência de
duas peças iguais. São inevitáveis pequenas variações
do tamanho e na usinagem das bordas.
COURO NATURAL
Marcas de veias, fissuras superficiais, enrugamentos,
variação na textura, cicatrizes de carrapatos, arranhões
de cerca, estrias de parto e marca de fogo, originados
pela natureza e pelo meio ambiente. Variações na
tonalidade, cor e textura de uma pele para outra, pelo
processo de industrialização, tapeçaria ou após o uso
por tempo indeterminado.
COURO SINTÉTICO
Eventuais irregularidades superficiais causadas na
industrialização, variações de tonalidade da cor,
originadas pelo lote de fabricação e no processo de
tapeçaria.
TECIDO DE ALGODÃO
Nódulos de emendas de fios, resíduos de sementes de
algodão, irregularidades na trama pelas variações de
espessuras dos fios, diferenças de tonalidade da cor,
originadas pelo processo de fabricação.
TECIDO SINTÉTICO
Variações de tonalidade na cor de lote para lote.
COMPONENTES MÓVEIS
Mecanismo relax, giratórios e rodízios podem de um
para outro terem pequenas diferenças, podem ser
mais ou menos macios em funcionalidade.
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FÓRMICA (LAMINADOS)
Sujeira: Pano branco macio com detergente neutro diluído em água
1/100, ou somente pano úmido.
Desinfetar: Com uma luva, aplique água sanitária 1/20 em água
Manutenção: Limpeza diária com pano branco macio em toda a
superfície com movimentos circulares.
MADEIRA PINTADA E ENVERNIZADA
Sujeira: Pano branco macio numa solução de água e detergente
neutro (coco), passe rapidamente em toda a superfície com
movimentos circulares, em seguida pano branco macio e limpo
umedecido em água, retire o excesso, secando em seguida.
Atenção: Nunca utilizar produtos a base de petróleo, químico ou
abrasivo, esponjas de aço ou similares.
Manutenção: Diariamente passar pano branco macio e úmido,
secando em seguida.
MADEIRA EBANIZADA
Sujeira: Pano seco, macio e limpo, passe diariamente por toda a
superfície, sempre acompanhando o veio da madeira.
Atenção: Não utilizar soluções aquosas, pano umedecido, lustra
móveis ou abrasivos como esponjas de alo ou similares, produtos à
base de petróleo ou químico.
Manutenção: Limpeza diária com pano branco macio e seco.
MADEIRA ENCERADA
Sujeira: Pano seco, macio e limpo, passe por toda a superfície
sempre acompanhando o veio da madeira.
Manutenção: Semestralmente passe um pano macio e seco com
será de camaúba, encontrada em casas especializadas, esperar por
3 horas e em seguida retirar o excesso com movimentos que
acompanham o veio da madeira.
Atenção: Não utilizar soluções aquosas, pano umedecido, lustra
móveis, qualquer solvente, thinner, acetona ou produtos abrasivos
como sapólio, esponjas de aço e similares.
Manutenção: Limpeza diária com pano branco macio e seco.
COURO NATURAL
Evite exposição ao sol, direta ou indiretamente, pois provoca
rachaduras, diminuindo a beleza e resistência do couro.
Para não manchar, os líquidos derrubados devem ser removidos
imediatamente, antes de serem absorvidos pelo couro.
Sujeira: Pano umedecido com detergente neutro diluído em água
1/100, em seguida passar um pano seco, nunca molhe o couro
excessivamente.
Atenção: Não utilizar solventes, álcool ou benzina, óleos, vernizes
ou polidores de móveis, detergentes e produtos como amônia,
silicone ou graxa de sapatos. Couro cru, a base de Tanino, limpar
apenas com pano seco.
Manutenção: Limpeza diária com pano branco macio e seco.
Trimestralmente: Para hidratar o couro e evitar o ressecamento e
rachaduras, use vaselina líquida em pequena quantidade aplicada
com um pano macio na cor do couro, em movimentos circulares.
COURO SINTÉTICO
Evite exposição ao sol, direta ou indiretamente, pois provoca
ressecamento e deformação permanente em sua película, como
rugas e bolhas. Não colocar objetos quentes sobre a superfície.
Sujeira: Retire o pó com pano branco limpo e seco, com pano
umedecido em Veja passe por toda a superfície e em seguida retire
o excesso com um pano macio e seco.
Atenção: Nunca use abrasivo clorado ou acetona ou derivados do
petróleo.
Não lave a seco nem utilize silicone, vaselina, hidratante de couro.

Garantia de Durabilidade
Manutenção: Limpeza diária com pano branco, macio e úmido
mais pano seco.
TECIDOS SINTÉTICOS / SUED / BUCLE
Evite exposição ao sol, direta ou indiretamente, pois o raio ultra
violeta ataca as fibras, degradando-as e alterando as cores.
Sujeira: Remova qualquer substância sólida com uma colher,
aplique uma solução de água com detergente neutro (coco), passe
um pano branco limpo e úmido até retirar todo resíduo do
detergente. Deixe secar naturalmente ou use secador de cabelo na
graduação mínima. Para manchas difíceis como graxa, use solução
de água e álcool doméstico a 50%. Umedeça um pano branco e
limpo, suavemente aplique sobre a área. Utilize um pano branco e
limpo retirando todo o resíduo da solução. Deixe secar como
descrito acima.
Atenção: Não utilizar produtos alvejantes, clorados ou máquina de
vapor pressurizada. Nunca esfregar com escovas ou outros
abrasivos.
Manutenção: Limpeza semanal com escova de roupa normal e
aspirador de pó.
FERRO PINTADO
Sujeira: Umedeça um pano branco com água e detergente neutro
1/100. Passe em toda superfície rapidamente, em seguida retire o
excesso com um pano limpo e macio umedecido. Segue
rapidamente com pano limpo e macio seco.
Atenção: Não utilize qualquer produto a base de petróleo ou
químico, abrasivo, esponjas de aço ou similares.
Manutenção: Limpeza diária com pano branco macio e seco.
VIDRO E CRISTAL (TRANSPARENTE OU PINTADO POR BAIXO)
Sujeira: Pano branco macio umedecido com álcool doméstico ou
produtos para limpeza de vidros, passe por toda a superfície em
movimentos circulares.
Manutenção: Diariamente passarpano branco macio e seco.
MÁRMORE E GRANITO
Sujeira: Umedeça um pano branco limpo e macio em uma solução
de sabão neutro (coco) ou detergente diluído em água 1/100 e
passe em toda superfície com movimentos circulares e em seguida
seque toda superfície rapidamente. Para obter brilho novamente,
use cera incolor utilizando um pano macio em movimentos
circulares.
Atenção: Todos os produtos devem estar isentos de substâncias
ácidas e abrasivas como água sanitária, cloro, sapólio ou qualquer
tipo de solvente. Manchas acidentais (Ex: marca de copo) devem
ser removidos imediatamente antes de secar, pois em poucas horas
tornam-se permanentes.
Manutenção: Diariamente deve ser passado um pano branco
macio e seco em toda sua superfície em movimentos circulares.
INOX, CROMADO OU ALUMÍNIO
Sujeira: Para manchas de gordura ou marcas de dedos, use antes
um pano com álcool doméstico.
Para recuperar o brilho, com luvas de borracha, umedeça um pano
branco limpo e macio no produto apropriado para Inox, Cromo e
Alumínio, espalhe uniformemente sobre a superfície e aguarde 10
min, cuidado para não tocar em outras partes, retire o produto
com um pano limpo, macio e seco e passe em seguida um pano
branco limpo e seco para renovar o brilho.
Atenção: Nunca devem ser utilizados produtos abrasivos,
solventes, esponjas de aço ou similares.
Manutenção: Limpeza diária com pano branco macio e seco.
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É fundamental para a Cremon Design garantir a sua tranqüilidade e
satisfação. Este documento ilustra com toda transparência a nossa
política em diversas situações, orientando quanto aos corretos
procedimentos a adotar.
GARANTIA
A Cremon Design assegura garantia de um ano contra defeitos de
material e de manufatura nos seus produtos, incluindo o prazo legal de
garantia de 90 dias, contados a partir da data de entrega.
(Consulte o nosso Termo de Garantia)
DEVOLUÇÃO DA COMPRA
Arrependimento: O cliente desiste da compra no próprio ato da
entrega. Nesse caso, a Cremon Design cobrará do cliente a despesa
relativa a fretes e entregas, e será cobrado 30% do valor do pedido.
Insatisfação: É aceita a devolução no ato da entrega, assim que a
embalagem tenha sido aberta e o produto manuseado, estando intacto
e completo em sua embalagem original, e posteriormente identificado
o defeito pela equipe técnica da Cremon Design. Caso não seja
constatado nenhum problema, a Cremon Design informará ao cliente o
custo da assistência e cobrará a despesa relativa a fretes e entregas.
Ambos os casos acompanhados do documento de venda, caso
contrário, o transportador não poderá trazer o produto de volta. O
cliente deverá anotar no verso do documento as razões da devolução.
Havendo indícios de manuseio indevido ou, caso o produto não se
apresente intacto e completo com sua embalagem original, a
devolução por insatisfação ou arrependimento não poderá ser aceita.
GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Podem ser solicitadas assistências sempre que for constatado um
defeito de fabricação, o produto estiver dentro do prazo de garantia,
com apresentação do documento de compra e sempre de acordo com
as condições especificadas em nosso Termo de Garantia.
O reconhecimento de um defeito ocorre sempre e necessariamente
após uma vistoria realizada pela equipe técnica da Cremon Design,
sendo essa uma condição mandatória para autorização de uma
assistência em garantia. A Cremon Design reserva-se o direito de
providenciar o conserto ou ainda, a troca, nos termos e no prazo de 30
dias previstos pelo Código de Defesa do Consumidor.
ERRO OPERACIONAL DA CREMON DESIGN
Constatada alguma divergência entre a mercadoria comprada e a que
está sendo recebida, o cliente deverá recusar no momento da entrega
e informar imediatamente a Cremon Design para que seja
providenciado novo envio da mercadoria.
A Cremon Design se empenha em fornecer o máximo de informações
sobre seus produtos, disponibilizando diversos recursos tais como
catálogo, tabela, site, indicando matérias primas, medidas, indicações
de uso, etc..
No entanto, havendo alguma divergência nas informações repassadas
pela empresa que comprometam o uso ou a expectativa em relação ao
produto, será possível solicitar uma troca. A Cremon Design realizará
uma avaliação, fazendo um contato posterior, orientando quanto à
melhor solução para o cliente ou informando os procedimentos de
troca ou devolução.
PRAZO DE ENTREGA
É possível que por problemas de logística ou algum imprevisto
operacional, a Cremon Design esteja incapacitada de atender o prazo
informado para entrega. A margem de tolerância é de 10 dias após a
data programada. O procedimento é informar o cliente das
dificuldades, comunicando o novo prazo para entrega. Passados os 10
dias, caso seja desejo do cliente, é possível solicitar o cancelamento do
pedido.
CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA CREMON DESIGN
Caso não seja possível processar seu pedido por problemas no
cadastro, a Cremon Design entrará em contato para informar das
dificuldades e procurar uma alternativa viável. Não sendo possível o

Normas Comerciais
pedido será cancelado e o cliente será avisado por telefone ou e-mail.
DEVOLUÇÃO DAS MERCADORIAS
Somente serão aceitas devoluções que tiverem sido previamente
autorizadas pela Cremon Design.
Grande São Paulo: O Dep. de Assistência entrará em contato para
agendar data e período (manhã/tarde) para retirada dos produtos no
local da entrega.
Transportadora: A Cremon Design solicitará a coleta da mercadoria.
Uma equipe de assistência técnica da fábrica realizará a vistoria,
autorizando ou não a devolução de acordo com a conformidade das
condições detalhadas em nosso Termo de Garantia.
Havendo indícios de uso indevido do produto ou a não conformidade
com as condições especificadas no citado termo, a devolução não será
aceita.
A Cremon Design informará ao cliente o valor da assistência técnica, e
cobrará a despesa relativa a fretes e entregas.
TROCA DE PRODUTO OU ACABAMENTO
Constatado um defeito do produto e autorizado a assistência, não será
aceito a troca por outro produto ou acabamento.
TRANSPORTE
É obrigação do cliente (fora da Grande São Paulo) indicar a
transportadora e arcar com todas as despesas relativas ao frete.
A Cremon Design não se responsabiliza por quaisquer danos, extravios
ou atrasos ocorridos no transporte.
É obrigação da transportadora conferir e aprovar o produto no ato da
coleta.
A Cremon Design não se responsabiliza por problemas posteriores a
entrega (quebra de vidros e pedras, arranhões, rasgos, manchas,
deformações, etc.).
Toda assistência será cobrada diretamente do cliente, que deverá pedir
a devida restituição para a transportadora.
A Cremon Design não cota frete e não se responsabiliza pelos valores
cobrados.
EMBALAGEM
A Cremon Design faz o possível para garantir o envio dos produtos em
perfeitas condições. Para tanto, toda a mercadoria sai da fábrica
totalmente embalada para que chegue ao cliente sem avarias.
É obrigação da transportadora no ato da coleta verificar e aprovar a
mercadoria e a embalagem. Se for notado qualquer problema na
entrega, o cliente deverá cobrar da transportadora, que deverá arcar
com o custo da assistência e da despesa relativa a fretes e entregas.
TECIDO FORNECIDO
A Cremon Design não fornece acabamentos que não estejam
relacionados na nossa tabela ou mostruário.
O cliente tem a opção de fornecer o tecido desejado.
Caso seja inadequado, inviabilizando a produção, o cliente será
informado para providenciar a troca.
Por se tratar de produtos diversos, a Cremon Design não se
responsabiliza pela perda ou problemas causados pelo tecido
fornecido.
O prazo de entrega do produto iniciará a partir da data do recebimento
do tecido na fábrica.
O tecido fornecido deverá vir acompanhado com o formulário da
Cremon Design totalmente preenchido. Na falta do formulário, deverá
vir com os dados do vendedor, descrição quantidade dos tecidos e os
produtos que serão fabricados.
REPRESENTANTES
O cliente que for atendido por Representante, não deve por nenhum
motivo entrar em contato direto com a fábrica.
Todos os e-mails, telefonemas, fax, etc. recebidos do cliente para a
Cremon Design serão encaminhados para o respectivo representante.
FATURAMENTO PARA TERCEIROS
A Cremon Design não fatura e nem emite cobrança para terceiros.
ATRASOS NO PAGAMENTO
Os títulos serão protestados automaticamente após 3 dias de atraso.

