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Os produtos AGST possuem garantia da fábrica pelo prazo de 12 meses, a contar da 
data de emissão da Nota Fiscal de Venda; vide condições de garantia destacadas 
abaixo e também nos Manuais Técnicos dos produtos.  
 
Os custos de fretes, independente do produto estar no prazo de garantia, ocorrem 
por conta do cliente.  
 
Os materiais remetidos por pessoas jurídicas devem estar, obrigatoriamente, 
acompanhados de nota fiscal eletrônica avulsa ou nota fiscal eletrônica (DANFE).  
Por exigência do Ministério da Fazenda (SEFAZ), o arquivo XML deve ser remetido 
para nossa empresa; favor utilizar o endereço eletrônico nfe@agst.com.br.  
 
Atentar para a operação fiscal que dever ser (obrigatoriamente) de “Remessa para 
conserto” e com os códigos fiscais destacados abaixo:  
 

• Cód. CFOP 6.915 – Para mercadorias enviadas fora do estado do Rio Grande 
do Sul  
 

• Cód. CFOP 5.915 - Para mercadorias enviadas dentro do estado do Rio 
Grande do Sul  
 
Junto aos materiais, ou nos dados adicionais da nota fiscal, é imprescindível o 
destaque de nome, telefone e endereço eletrônico da(s) pessoa(s) de contato(s) 
para remessa de laudos/orçamentos e para negociações das devoluções.  
 
Obs-1:  

• NÃO DESTACAR IMPOSTOS.  
 
Obs-2:  

• Por questões legais, as devoluções devem ocorrer para o exato endereço da 
nota fiscal emitida pelo cliente. Para devoluções em endereços distintos, fica a cargo 
e sob responsabilidade do cliente a retirada direta dos materiais ou negociações 
junto à sua transportadora de preferência.  
 
Pessoas físicas devem remeter os seus dados completos com endereço, CPF e data 
de nascimento (obrigatório para consulta na Receita Federal).  
 
Os materiais devem vir acompanhados do maior número possível de informações a 
respeito das anormalidades constatadas. 
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Remeter os materiais aos cuidados de Assistência Técnica, para os dados e endereço 
destacados abaixo:  
 
AGST Controles e Automação LTDA  
CNPJ: 01.228.330/0001-00  
IE: 096/2599042  
IM: 15307824  
 
 
 
Rua 25 de Julho, 92  
Bairro: Santa Maria Goretti  
Porto Alegre/RS  
CEP: 91030-270  
 
 
Obs-3:  
Prezando pelo bom relacionamento com nossos usuários, bem como pelo perfeito 
entendimento das funcionalidades e operações de nossos produtos, mantemos à 
disposição, nos dias úteis, durante horário comercial, o nosso suporte técnico, pelos 
fones (51) 3343-0473 ou (51) 98132-1931 (também whatsapp). Recomendamos que, 
antes da retirada de um equipamento para envio à nossa Assistência Técnica, ou sempre 
que identificado um evento de não conformidade, utilizem este canal para dirimir 
qualquer dúvida, ou envie e-mail para assistencia@agst.com.br. Este procedimento 
pode evitar posterior perda de tempo e custos com transportes, viagens e mão de obra 
para reinstalação de equipamentos que seriam enviados para conserto sem 
necessidade. 

 
CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIAS 

 
Os produtos fornecidos pela AGST têm garantia contra todo e qualquer defeito de 
fabricação por um período de 12 ( doze ) meses a contar da data de emissão da N.F de 
venda.  
 
A Garantia é dada para os materiais postos em nossa fábrica em Porto Alegre, correndo 
por conta do remetente os custos e responsabilidades relativos a frete de ida e volta.  
 
A Garantia não cobre danos ocasionados por:  

• Sobretensões na rede elétrica ou efeito de descarga atmosférica na mesma.  

• Acidentes ou manuseio inadequado no transporte.  

• Imperícia ou negligência de operadores.  
 
 

Atte: 
Dir. Administrativo 

Christian Garcia 

 


