
 

GARANTIA DE LASCA DE BORDA -   BONNA PREMIUM 
PORCELAIN BRASIL  

Sob condições normais de uso profissional ou doméstico os pratos, pires e bowls de 

Porcelana com a marca “Bonna Premium Porcelain” no produto e o símbolo       junto ao 
item no catálogo Schipper , distribuídos com exclusividade no Brasil pela Schipper, possuem 
garantia de fábrica específica contra “Lascas de borda”. 

Obs: Os produtos não são inquebráveis, possuem sim uma borda ultra resistente, capaz de 
reduzir as quebras de um restaurante em média de até 80%. 

Condições para a troca  

 As trocas em garantia estão sujeitas à disponibilidade dos produtos no Brasil 
 O prazo para troca será de 10 dias úteis (a contar do recebimento dos avariados) para 

itens em estoque e de aproximadamente 150 dias para itens sem estoque no Brasil. 
Em caso excepcional da descontinuidade do modelo avariado, será oferecido o modelo 
mais próximo. 

 Somente os “pratos com lascas de borda” terão garantia, sob condições normais de 
uso, lavagem ou estocagem.  

 Não há garantia para: 
- Produtos quebrados em pedaços maiores do que lascas de borda. 

- Xícaras de qualquer natureza ou itens sem o símbolo    conforme catálogo. 
- Itens com quebras oriundas de acidentes, mal-uso ou quebras intencionais 
(exemplo: cliente testando resistência batendo qualquer objeto contra o prato ou o 
prato contra qualquer objeto). 
- Trocas em garantia cujas somas sejam superiores à quantidade adquirida. 

Para a realizar a troca do item em garantia o cliente deverá: 

1. Enviar ao consultor de vendas por e-mail uma solicitação de troca da mercadoria 
danifica com fotos e filmagem dos itens e uma declaração escrita do correto uso das 
mesmas, juntamente com o número da Nota fiscal referente à compra efetuada da 
mercadoria avariada e os modelos e quantidades danificadas. (Mercadorias onde for 
constatado o mal-uso não serão substituídas. Peças com quebras além das lascas de 
borda não possuem garantia). 

2. Aguardar instruções da Schipper para emissão da NF de devolução, ou autorizar a 
Schipper emitir a NF de devolução. 

3. Emitir nota fiscal de devolução espelhando todos os dados, valores, tributos, etc da NF 
original, conforme orientação da Schipper por e-mail. 

4. Contratar fretes para a troca das mercadorias (envio e retorno) para a sede da 
Schipper em Brasília (origem da emissão da NF). A Schipper auxilia nesta questão, 
fazendo a ponte entre transportadora x cliente. 

5. Efetuar a conferência e confirmar via e-mail o recebimento. 
6. Todo processo deverá ser direcionado para o consultor de vendas que atende o cliente 

e o SAC. Contato: sac@schipperbrasil.com.br 


