


 

VÁLIDA PARA PNEUS ADQUIRIDOS DE 01/09/2020 A 30/11/2020, SOMENTE NAS 
LOJAS DE REVENDEDORES OFICIAIS BRIDGESTONE E LOJAS MULTIMARCAS 
CADASTRADAS. 

1. A Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio LTDA. realizará a GARANTIA 30 DIAS 
COMPRE E TESTE para todos os pneus participantes das linhas PASSEIO E 
CAMIONETE BRIDGESTONE E FIRESTONE nacionais, conforme informado no item 
PRODUTOS PARTICIPANTES. 

Se o consumidor não ficar completamente satisfeito com os pneus 
BRIDGESTONE ou FIRESTONE adquiridos, durante o período de 30 dias, a 
partir da data informada na nota fiscal de compra, e dentro do período de 
validade acima descrito, o cliente poderá retornar à loja em que os pneus 
originalmente foram adquiridos e solicitar a substituição ou restituição do valor 
nos seguintes termos: 

1.1 Quando se tratar de pneus adquiridos na loja de um Revendedor oficial 
Bridgestone, o consumidor poderá solicitar a troca dos 04 (quatro) pneus por 
outros equivalentes, de mesmo valor, ou ainda, caso prefira, poderá solicitar o 
reembolso do valor total pago na compra dos 04 (quatro) pneus, conforme nota 
fiscal dos produtos. Para estar elegível a essa garantia, o consumidor deverá 
impreterivelmente efetuar a compra de 04 (quatro) pneus e realizar, no mesmo 
momento da aquisição dos pneus e na mesma loja, os serviços de montagem, 
balanceamento e alinhamento. 

1.2 Quando se tratar de pneus adquiridos em uma das lojas Multimarcas autorizadas 
pela Bridgestone a conceder essa garantia, o consumidor SOMENTE poderá 
solicitar o reembolso do valor total pago na compra dos 04 (quatro) pneus, 
conforme nota fiscal dos produtos. Para estar elegível a essa garantia, o 
consumidor deverá, impreterivelmente, efetuar a compra de 04 (quatro) pneus e 
realizar, no mesmo momento da aquisição dos pneus e na mesma loja, os 
serviços de montagem, balanceamento e alinhamento. 

 



 

Caso alguma das condições exigidas nos itens 1.1 e 1.2 não sejam cumpridas, o 
consumidor estará inelegível a essa garantia. 

OBSERVAÇÃO: Os termos e condições desta garantia estão previstos em Condições 
Gerais. Esta garantia é válida exclusivamente para a troca dos 04 (quatro) pneus 
adquiridos no período de validade em lojas cadastradas pela Bridgestone. 
 
2. Este certificado é válido em território nacional, exclusivamente nos Revendedores 
Oficiais Bridgestone e Multimarcas participantes e cobre somente os pneus indicados no 
item PRODUTOS PARTICIPANTES. Este termo de garantia é complementar à garantia 
de fabricação, desde que os pneus tenham sido adquiridos no período de 1/09/2020 a 
30/11/2020, que no ato da aquisição, os mesmos tenham sido montados e balanceados 
nas dependências do revendedor oficial Bridgestone e Multimarcas participantes, 
mediante comprovação de nota fiscal de serviço anexa a esta. 
 
3. DA TROCA DOS PNEUS OU REEMBOLSO DO VALOR 

Para fazer uso dessa garantia, o consumidor deverá entrar em contato, por telefone, com 
a loja revendedora oficial ou multimarca onde os pneus foram adquiridos, no prazo de 30 
dias a contar da aquisição, para agendar o dia e horário da análise dos pneus por um 
técnico habilitado, podendo realizar o serviço exclusivo de substituição dos pneus (somente 
para pneus adquiridos em revendedor oficial) ou iniciar o processo de reembolso, desde 
que preenchidos todos os requisitos exigidos por esta garantia. 
 
SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS (Opção válida somente para pneus adquiridos em um 
Revendedor Oficial Bridgestone) 
 
O consumidor que adquirir 04 (quatro) pneus elegíveis a esta garantia em um revendedor 
oficial da Bridgestone poderá optar pela substituição dos 04 pneus por produto equivalente 
para seu veículo, conforme orientação do técnico habilitado. Caso o valor total dos pneus 
escolhidos ultrapasse o valor da nota fiscal dos pneus substituídos, o pagamento da 
diferença será de responsabilidade do consumidor. Caso o valor total dos novos pneus seja 
inferior ao dos pneus substituídos, será devida ao consumidor a diferença no prazo de 30 
dias, mediante a comprovação de nota fiscal. 

 



 

REEMBOLSO (Opção válida para pneus adquiridos em Revendedor Oficial e lojas 
Multimarcas cadastradas) 

Na hipótese de o consumidor solicitar o reembolso do valor pago pelos 04 (quatro) pneus 
adquiridos no Revendedor Oficial Bridgestone ou nas lojas Multimarcas cadastradas, será 
de responsabilidade do consumidor realizar a compra dos novos pneus, conforme sua 
escolha, de igual modo a realização de toda logística necessária para a compra dos 
mesmos. Os valores a serem pagos pelos novos 04 (quatro) pneus serão de 
responsabilidade direta do consumidor utilizando-se de seus próprios recursos financeiros, 
haja vista que o processo de reembolso será iniciado mediante devolução dos 04 (quatro) 
pneus, com os quais o cliente não ficou satisfeito e terá prazo de 30 dias para conclusão. 

 
O Revendedor Oficial Bridgestone e a loja Multimarca, por sua vez, realizarão os serviços 
de montagem, balanceamento e alinhamento sem a cobrança dos respectivos serviços ao 
consumidor e dará início ao referido processo administrativo de reembolso do valor da nota 
fiscal. 
 
Em hipótese alguma, a Revenda Oficial Bridgestone ou loja Multimarca fará algum 
pagamento ou reembolso de valores ao consumidor, todo e qualquer valor a ser 
reembolsado ao consumidor final, será realizado pela Bridgestone, diretamente em 
depósito em conta corrente de titularidade do consumidor, cujos dados devem ser 
compatíveis com o da nota fiscal apresentada, a ser informada por este no ato da 
solicitação do reembolso. 
 
Esta garantia, é intransferível (válida somente para o comprador original). Somente é válida 
em loja participante, com a nota fiscal (original) de produto e de serviço, juntamente com a 
apresentação deste certificado, devidamente preenchido e carimbado pela revenda oficial 
ou loja multimarca cadastrada pela Bridgestone onde os pneus foram adquiridos e os 
serviços de montagem, balanceamento e alinhamento realizados. 

 

 



 

OBSERVAÇÕES: 
 
Os pneus fornecidos em reposição aos pneus com garantia não terão mais a cobertura 
desta garantia 30 DIAS COMPRE E TESTE. 
Para ambas escolhas do cliente – SUBSTITUIÇÃO ou REEMBOLSO DOS PNEUS, não 
será cobrado o valor de montagem, balanceamento e alinhamento, visto que esse valor 
foi cobrado inicialmente na aquisição dos 04 (quatro) pneus. 
 
DEFINIÇÃO DE UM PNEU EQUIVALENTE: 
 
Pneu equivalente é aquele de mesma medida, marca (Bridgestone ou Firestone), símbolo 
de velocidade e índice de carga, e mesma aplicação que o original, mediante 
disponibilidade de estoque. Se o pneu original estiver fora de produção, este será trocado 
por um equivalente. 
Qualquer custo adicional será por conta do consumidor final. 
 
VANTAGEM PARA O CLIENTE: 

• 30 dias de garantia mediante insatisfação pontuada pelo cliente,conforme 
estabelecido pelo Termo de Garantia. 

 
• Montagem, balanceamento e alinhamento dos pneus eventualmente repostos sem 

ônus adicional para o cliente, desde que realizados na loja participante da ação. 
 
• Rede com técnicos habilitados e especializados para oferecer um serviçode 

qualidade superior e toda assistência técnica necessária. 

 
ESTA GARANTIA NÃO COBRE (EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES): 

•  Danos causados por colisão, impacto e vandalismo. 
 

• Pneu com qualquer tipo ou natureza de reparo. 
 

• Desgaste irregular ou não uniforme da banda de rodagem cujas causas são 
variadas, mas principalmente, uso de pressão de inflação inadequada, ou. 



 

• Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações): Calibragem 
de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina; Sobrecarga do 
veículo; Pneu montado em roda imprópria; Componentes de suspensão do veículo 
gastos ou danificados; Patinagem ou derrapagens; Contaminação por produtos 
químicos; Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão; Alterações do 
pneu (pintura do pneu, ressulcagem em desacordo com as práticas normais, 
modificação da banda por algum motivo como raspagem); Uso em corridas, 
competições ou “rachas”; Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo 
símbolo de velocidade); Uso de correntes; Uso de materiais selantes ou de 
balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada. 

 
• Com desgaste da banda de rodagem acima de 1.5mm ou que apresente uso 

superior a 1.500 KM. Qualquer uma dessas condições que ocorrer primeiro 
caracterizará a exclusão de garantia. 

 
• Pneus de índices de carga inferiores aos homologados pelo fabricante do veículo. 
 
 
• Não observância das precauções referentes à manutenção ou segurança de pneus 

contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo. 
 
•  Pneus que não estejam na relação de produtos participantes e/ou que não possuam 

a marca do Inmetro e tampada na lateral 

• Os pneus Bridgestone e Firestone, contemplados por esse termo de garantia, que 
apresentarem qualquer dano, mesmo que reparável ou estiver inservível, ou seja, 
não puder ser reparado de acordo com o que determina a Norma Brasileira NBR 
NM 225 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), devido a: furo 
causado por objeto perfurante, como por exemplo, prego; corte causado por objeto 
ou material cortante, como por exemplo, vidro; ou danos causados na carcaça 
devido a impacto contra objetos/buracos na via ocorridos até 30 dias contados a 
partir da data constante na nota fiscal de compra, não estará elegível nesta garantia, 
e portanto, não será realizada a troca dos pneus, por produtos novos iguais ou 
equivalentes ou realizado o reembolso. 

 



 

OBSERVAÇÕES: 
 
Os impostos devidos em razão do exercício desta garantia não são cobertos por ela. 
PRODUTOS PARTICIPANTES: Participam dessa garantia, todos os produtos das 
marcas Bridgestone e Firestone das linhas Passeio e Camionete de aro igual ou superior 
a 14”, com exceção dos produtos das marca Timberline, Fuzion, Firestone F600, 
SEIBERLING, produtos RunFlat e pneus destinados a vans. 
 
PRODUTOS PARTICIPANTES: 
 
Participam dessa garantia, todos os produtos das marcas Bridgestone e Firestone das 
linhas Passeio e Camionete de aro igual ou superior a 14”, com exceção dos produtos 
das marca Timberline, Fuzion, Firestone F600, SEIBERLING, produtos RunFlat e pneus 
destinados a vans. 
 
 
CONDIÇÕES GERAIS COBERTURA: 
 
A vida útil é determinada pelo desgaste da banda de rodagem original do pneu. Para 
estar elegível a garantia 30 DIAS COMPRE E TESTE, o pneu não poderá apresentar 
desgaste da bandade rodagem acima de 1.5mm, e/ou apresentar uso igual ou superior a 
1.500 KM, a seremconferidos e identificados no momento da compra dos pneus mediante 
averiguação dohodômetro do veículo. Não estão elegíveis nessa garantia os produtos 
RunFlat, aros inferiores ao 14”, pneus destinadosa vans, Firestone F600, além de marcas 
associadas, ainda que comercializadas e/ou produzidaspela Bridgestone do Brasil, tais 
como FUZION, TIMBERLINE e SEIBERLING. Estão elegíveis a essagarantia, somente 
os itens apresentados em PRODUTOS PARTICIPANTES.  
 
Através do SAC da Bridgestone, telefone 0800-0161718 (ligação gratuita) o 
consumidor poderáesclarecer todas as dúvidas e localizar o revendedor oficial 
Bridgestone participante mais próximo. 

 


