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TERMOS GERAIS DE GARANTIA DOS  
EQUIPAMENTOS LANDIRENZO/LOVATO 

 
 
Parabens! Acabou de adquirir um equipamento GNV do Grupo Landi Renzo, líder 
mundial em sitemas GNV e GLP. 
O equipamento é garantido pelo Grupo ao primeiro usuário por um período de 12 
meses a partir da data de fabricação.  
 
A garantia pode ser reconhecida a 12 meses desde a data da instalação. 
Podem usufruir desta condiçãoão, as oficinas que tenham cadastrado a instalação 
em até 7 dias da data da instalação no site:  
www.landirenzo.com.br segundo as instruções contidas no ANEXO I deste 
documento. Esta condição especial de garantia esta vinculada também ao 
cumprimento do plano de manutenção periódica e ao prévio preenchimento de um 
documento de check list do veiculo (os modelos encontram-se no nosso site, mas 
cada oficina pode usar um modelo próprio). 
 
A comprovação da data de instalação é feita através do envio da nota fiscal emitida 
para o serviço que informe o numero de serie do sistema (informado no item 
“REDUTOR DE PRESSÃO”). O numero de serie da nota tem que coincidir com o 
numero de serie feito no cadastro no site do fabricante. 
 
A ativação da garantia é vinculada à comunicação de não conformidade do sistema 
em ate 2 meses da percepção da falha. 
 
Não resultam cobertos da garantia sistemas não constituídos de 100% de 
componentes originais ou autorizados pela Landi Renzo.  
A garantia vale para o sistema quando for completo de todas as suas partes 
homologadas. 
 
Não resultam cobertos de garantia vícios ou defeitos causados por uso não idôneo, 
negligente ou descuidado dos equipamentos, do uso não próprio, da falta de 
observância das instruções ou das notas de funcionamento, em caso de reparações 
feitas ou com peças não autorizadas ou não corretas ou em qualquer outra 
circunstancia em que as falhas não possam ser imputadas diretamente a defeitos de 
fabricação dos equipamentos.  
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ANEXO I  

PREENCHIMENTO DO CADASTRO ONLINE 
 

 
 
 

Dentro de 7 dias da data de instalação a Oficina devera acessar o site do 
fabricante para efetuar  cadastro da instalação. 
Atraves do endereço web:  
 

www.landirenzo.com.br: 
 

 

 
 
E seguir o passo a passo informando as informações solicitadas.  
 
Neste documento indicaremos os números a serem preenchidos em cada caso que for 
pedido de colocar um numero de serie. 
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Redutor de pressão 
 
Os números que tem que ser selecionados são os que aparecem na foto no quadro em 
vermelho: 

                            
Os seriais dos modelos Landirenzo tem formato: XXX-YYYYYY-X-YY (onde X é um 
caractere e Y um digito). 
 

                            
Os seriais dos modelos Lovato tem formato: X-YYYYYY (onde X é um caractere e Y um 
digito).  
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Central eletronica: 
 

 
 
Em todos os modelos do grupo (marca Landi ou Lovato, EVO, OMEGAS 4.0, ExR, SMART, 
DI 108 e DI60) o  numero de serie encontra-se na parte traseira de metal e é um numero 
com formato de 13 digitos. 
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Injetores: 
 
Os injetores da linha IG1/EP1 tem serial no formato X-YY-XXXX-Y-X-YY-X (X é um 
caractere e Y um digito): 
 

 
RAIL 238000068 – EP1 (D12) 

 

  
RAIL 238000065 – IG1 (D14) 
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Os da linha KP/JP tem numero de serie no formato de X-YYYYYY (X é um caractere e Y 
um digito): 
 

 
RAIL 238606000 – MODELO KP 

 

 
RAIL 1040022 – MODELO JP 
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Variadores: 
 
Os variadores de avanço AEB de todos os modelos: 
 

AEB510N - COBRA 
AEB511N - SPIDER 
AEB518N - PANDA 
AEB516N – SHARK 

 
Tem numero de serie no formato de 13 digitos  
 

 


