
GARANTIA
A garantia HEXIS «BODYFENCE» aplica-se à linha de produtos BODYFENCE (excluindo acessórios), que são aplicados 
de acordo com os requisitos estabelecidos nas fichas técnicas e guias de aplicação da HEXIS.

Esta garantia aplica-se exclusivamente após o preenchimento do formulário logo que o BODYFENCE  for aplicado.

Esta garantia começa a partir da data de compra do filme de proteção do BODYFENCE (mediante a comprovação da 
compra, com a NF) e cobre exclusivamente os seguintes defeitos: amarelamento e rachaduras do produto.

1. CONDIÇÕES
Esta garantia se aplica ao veículo pessoal de qualquer comprador individual no qual o filme de proteção 
BODYFENCE está instalado.

Para ser válida, a garantia exige que o comprador registre a instalação do filme no formulário em nosso 
site sidsigns.com.br, dentro de 10 dias após instalação do produto.

Ele deve especificar a data de compra do filme de proteção BODYFENCE, o nome do instalador, o número 
da nota fiscal, data da instalação e o número da placa do veículo.

O filme deve ser instalado por um profissional (a instalação realizada por um instalador certificado pela 
BODYFENCE aumenta a duração desta garantia). Qualquer instalação realizada por um cliente final não 
será coberto por esta garantia.

A instalação deve ser executada na pintura original e o comprador deve seguir os requisitos de 
manutenção fornecidos para o BODYFENCE.

Esta garantia não é transferível. A cobertura da garantia é aplicável apenas ao comprador original do 
produto. Esta cobertura de garantia definitivamente termina no caso de venda  do veículo.



2. PERÍODO DE GARANTIA
A HEXIS garante o BODYFENCE por um período de 2 a 10 anos (compatível com a área geográfica em 
questão)*.
Com base nessas áreas, um coeficiente de durabilidade é aplicado (ver tabela abaixo).
Quando a instalação do filme é realizada por um instalador certificado pela BODYFENCE, o período de 
garantia pode ser estendido para 10 anos.

3. O QUE A GARANTIA COBRE
Esta garantia cobre os seguintes defeitos: amarelamento e rachaduras do produto.

Se o produto estiver com defeito de fabricação, a HEXIS compromete-se a repor o respectivo produto
sem custo. A mão de obra não está inclusa nessa garantia.

4. O QUE A GARANTIA NÃO COBRE
Se antes da instalação, o instalador notar um defeito visual no filme ou adesivo, é sua responsabilidade não 
instalá-lo. Caso a instalação seja realizada, a garantia não poderá ser acionada. 

Dentro do escopo desta garantia, a HEXIS não garante os seguintes parâmetros:
- Instalação por um profissional não certificado Bodyfence;
- A instalação ou remoção do filme;
- A lataria e os possíveis danos que poderá sofrer;
- A recuperação da lataria;

A HEXIS compromete-se a substituir os produtos que sejam avaliados com “defeito de fábrica”.

5. LIMITAÇÕES

A garantia da HEXIS BODYFENCE se aplica aos produtos HEXIS utilizados pelos profissionais.

Em nenhum caso, esta garantia pode ser aplicada a uma instalação realizada por um cliente final.

Efeito climático: a degradação de materiais é um fenômeno natural e inevitável. Uma modificação ligeira e 
progressiva da transparência e do brilho, bem como uma ligeira descolagem nas extremidades e em torno 
das bordas são fenômenos normais que não se enquadram na cobertura da garantia.

O uso de nossos produtos que não esteja de acordo com as indicações definidas em nossas fichas técnicas 
ou guias de aplicação envolve a responsabilidade do instalador por qualquer risco decorrente deste uso ou 
aplicação. No caso de uso que não esteja de acordo com as especificações, é de responsabilidade do 
instalador determinar a compatibilidade entre o produto HEXIS e a aplicação, e os riscos e / ou obrigações 
relacionadas com esta aplicação. 

Em nenhum caso, o usuário final pode endereçar à HEXIS, sob nenhuma circunstância, uma solicitação de 
reivindicação ou compensação dentro do escopo deste programa de garantia.

A garantia se restringe a troca do produto, ficando a cargo do instalador a nova aplicação.
A garantia não cobre mão de obra do instalador ou lucros cessante.
Esta garantia aplica-se exclusivamente após o preenchimento do formulário em nosso site dentro de
10 dias após a compra do BODYFENCE.

Zona
Climática Área 1 Área 2 Área 3

Período de Garantia
Bodyfence e Bodyfence Matte 7 anos 5 anos 2 anos

Período de Garantia
Bodyfence e Bodyfence Matte 10 anos 7 anos 3 anos

A durabilidade da garantia é válida, independentemente da exposição do produto (vertical ou horizontal).

Período de Garantia
Bodyfence X e Bodyfence X Black Vitalícia Vitalícia Vitalícia
(Instalador certificado BODYFENCE)

(Instalador certificado BODYFENCE)



DEFINIÇÃO DAS ZONAS CLIMÁTICAS
ÁREA 1: 
Alemanha, Andorra, Arménia, Áustria, Azerbaijão, Bielorússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Canadá, 
Croácia, Dinamarca, Estados Unidos da América (excluindo os Estados da zona 2), Finlândia, França, 
Geórgia, Gronelândia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália (norte de Roma), Cazaquistão, Lichtenstein, 
Luxemburgo, Moldávia, Montenegro, Noruega, Países Bálticos, Holanda, Polônia, República Tcheca, 
Romênia, Reino Unido, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Ucrânia.

ÁREA 2: 
Afeganistão, África do Sul, Albânia, Austrália (estados do sul), Bahamas, Barbados, Belize, Bangladesh, 
Butão, Birmânia, Bolívia, Brasil, Bulgária, Camboja, Cabo Verde, Chile, China, Chipre, Colômbia, Coréia, 
Costa Rica, Creta Espanha, Equador, Estados Unidos da América (Arizona, Flórida, Nevada, Novo México, 
Texas, Utah), Fidji, FWI, Grécia, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Índia, Indonésia, Ilhas do Caribe, 
Itália (sul de Roma ), Jamaica, Japão, Quirguistão, Laos, Lesoto, Macedônia, Malásia, Maldivas, Malta, 
Mongólia, Nepal, Nicarágua, Nova Zelândia, Uzbequistão, Paquistão, Panamá, Papua Nova Guiné, 
Paraguai, Peru, Filipinas, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Sardenha, Salvador, Cingapura, Sri 
Lanka, Suriname, Suazilândia, Síria, Tadjiquistão, Taiwan, Tailândia, Timor Leste, Turquia, Turcomenistão, 
Uruguai, Venezuela, Vietnã.

ÁREA 3: 
Argélia, Angola, Arábia Saudita, Austrália (estados do norte e zonas desérticas), Barém, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Camarões, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Egipto, Emirados Árabes Unidos, 
Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Iraque, Irã, Israel, Jordânia, Quênia, Kuwait, 
Líbano, Libéria, Madagascar, Malaui, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, México, Moçambique, Namíbia, 
Níger, Nigéria, Omã, Uganda, Qatar, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, 
Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Saara Ocidental, Somália, Sudão, Chade, Tanzânia, Togo, Tunísia, Iêmen, 
Zâmbia, Zimbábue.
Todas as áreas de deserto.
Todas as áreas acima de 1000 m de altitude


