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  CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E  
ORIENTAÇÃO DE USO – FAST SHOP 

 
1. DEFINIÇÕES 
 
1.1. Instalação: serviço de instalação e orientação de uso para eletrodomésticos e eletroeletrônicos 

adquiridos na Fast Shop. 
1.2. Eletrodoméstico: aparelho elétrico para uso doméstico. 
1.3. Eletroeletrônico: aparelho eletrônico para uso doméstico. 
1.4. Equipe de instalação: funcionários Fast Shop, devidamente uniformizados e com todos os 

ferramentais necessários para garantir a qualidade na execução do serviço. 
1.5. Relatório de visita: documento gerado durante a prestação do serviço, onde são registrados os 

dados do cliente, produto e descrição do serviço prestado. 
1.6. Cliente: pessoa física ou jurídica que adquire o serviço de Instalação na Fast Shop e estiver 

devidamente cadastrada no sistema da Fast Shop para acionar o agendamento e execução do 
serviço. 

1.7. Responsável presente: o próprio cliente ou pessoa autorizada por este, maior de 18 (dezoito) 
anos, que deverá estar presente no local de execução do serviço, durante todo o período da 
prestação do serviço contratado, para acompanhamento e aprovação da instalação. Se necessário, 
nossos instaladores podem solicitar algumas permissões, de inteira responsabilidade do cliente, 
que ficarão registradas no relatório de visita. 

1.8. Pedido de compra: registro com as informações do(s) produto(s) e serviço(s) adquirido(s) pelo 
cliente. 

1.9. Pré requisitos: condições que o local de instalação deve oferecer antes da execução do serviço. 
1.10. Endereço do usuário: é o endereço constante no pedido de compra do usuário e onde será 

executado o serviço de Instalação. 
1.11. Agendamento da instalação: momento após a compra do serviço de Instalação, onde o canal de 

vendas agendará para o cliente a data e local onde será realizado o serviço. 
1.12. Cliente presente: serviço de suporte, onde a Fast Shop entrará em contato com o cliente, um dia 

antes da data agendada, para confirmar a presença deste no local agendado para execução do 
serviço. 
Obs.: Caso haja indisponibilidade do cliente ou responsável, poderá ser feito um reagendamento 
nesse momento sem ônus. Ausência no local gera visita improdutiva e acarreta em taxa adicional, 
caso haja interesse em novo agendamento. 

1.13. SAC: central de atendimento da Fast Shop, responsável pelo Serviço de Atendimento ao 
Consumidor, telefone (11) 3232-3200, de segunda à sábado das 08:00 às 20:00. 

1.14. Televendas: canal de vendas receptivo da Fast Shop, responsável pela venda de produtos e 
serviços por telefone. De segunda a domingo, das 08:00 às 00:00, no telefone (11) 3003-3278. 

1.15. Este documento está disponível para consulta em www.fastshop.com.br. 
 
 
2. OBJETIVO 
 
Este contrato tem por objetivo definir direitos e deveres do Cliente e da Fast Shop para o Serviço de 
Instalação e Orientação de Uso de eletrodomésticos e produtos eletroeletrônicos, bem como definir as 
características, requisitos necessários, coberturas e exclusões para a execução do serviço. 
 
 
3. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
 
3.1. O serviço de instalação poderá ser realizado em todos os municípios em que a Fast Shop possua 

lojas físicas. A relação de lojas poderá ser consultada no link: www.fastshop.com.br/loja/rede-lojas 
 
3.2. Para o atendimento nos municípios vizinhos, em um raio de até 100 (cem) quilômetros de 

distância da respectiva loja, será cobrada uma taxa de deslocamento, de acordo com a distância 
do local destino. Para mais informações sobre distâncias e taxas, consulte nossos vendedores. 

 
  

http://www.fastshop.com.br./
http://www.fastshop.com.br/loja/rede-lojas
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4. GARANTIA E VIGÊNCIA 
 
4.1. A garantia do serviço é de 90 (noventa) dias após a execução. Neste período, caso o cliente 

identifique alguma falha no serviço ou necessite de orientação de uso, poderá sanar as dúvidas 
através de nosso SAC. Para os problemas decorrentes do serviço de instalação em que não sendo 
possível a resolução pelo telefone, será enviada equipe até o local, conforme disponibilidade de 
agendamento. 

4.2. A Fast Shop não oferece qualquer tipo de garantia do serviço após o prazo citado acima. Para 
retorno da equipe de instalação será necessário contratar um novo serviço. 

4.3. Caso o cliente necessite de reorientações de uso do produto, deverá contatar a Fast Shop e a 
equipe técnica prestará o atendimento, exclusivamente, via telefone. Não haverá limitações de 
atendimentos telefônicos para reorientações dentro do período de garantia do serviço. 

4.4. O prazo para agendamento e execução do serviço é de 180 (cento e oitenta) dias contados a 
partir da contratação. 

4.5. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que tenha sido agendada a instalação será 
emitida, automaticamente, Nota Fiscal de Serviço. 

4.6. Na hipótese do item anterior (4.5.), se no mesmo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
contratação (aquisição/compra) não for agendada a instalação, o cliente perderá o direito ao 
serviço e ao cancelamento com devolução do preço pago. 

4.7.  
5. AGENDAMENTO DO SERVIÇO 
 
5.1. O agendamento do serviço de Instalação pode ser feito no ato da compra do produto e contratação 

do serviço, ou através de nossa central de atendimento ao cliente em até 180 (cento e oitenta) 
dias contados a partir da contratação. 

5.2. O serviço poderá ser agendado para os períodos manhã (08:00 às 12:00) ou tarde (12:01 às 
18:00) de segunda a sábado, exceto feriados. 

5.3. A Fast Shop informará ao cliente, no momento do agendamento do serviço, a disponibilidade da 
agenda da Equipe de Instalação e o cliente escolherá a melhor data e período para execução do 
serviço, conforme disponibilidade. 

5.4. A Fast Shop não realiza agendamento com hora marcada. A prestação do serviço ocorrerá 
no decorrer do período agendado (manhã ou tarde). 

5.5. Caso o cliente necessite alterar a data de agendamento, deverá entrar em contato com a loja ou 
com a central de atendimento ao cliente, no mínimo com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da data agendada, e reorientação nova data de acordo com a disponibilidade da 
equipe técnica. A opção para reagendamento da instalação estará disponível por 180 (cento e 
oitenta) dias a partir da data da contratação ou de emissão da Nota Fiscal do produto, o que 
ocorrer por último. 

5.6. Caso o local onde será realizado o serviço tenha alguma restrição de horário, o cliente deverá 
informar essas condições no ato do agendamento do serviço. Caso o cliente ou pessoa autorizada 
não esteja no local, o prazo de espera da equipe será de 15 (quinze) minutos. Ultrapassado esse 
tempo, a instalação será cancelada, assumindo o cliente a responsabilidade pelo pagamento de 
taxa de visita técnica caso deseje agendar nova data. 

5.7. A não execução do serviço por descumprimento às regras citadas nos itens 5.4 e 5.5 
implicará ao cliente o pagamento da taxa adicional de visita técnica. O cliente deverá 
contatar o SAC para orientações sobre o pagamento desta taxa, que poderá ser paga em 
qualquer loja ou por meio do nosso Televendas, e somente após o pagamento desta taxa 
será reagendado uma nova data para execução do serviço de acordo com a disponibilidade 
da equipe técnica. 

5.8. No último dia útil que antecede a data de instalação, a equipe de suporte (Cliente Presente) entrará 
em contato com o cliente para confirmar a presença de um responsável presente no local 
agendado para execução do serviço. Caso haja indisponibilidade do cliente ou responsável, poderá 
ser feito um reagendamento, nesse momento, sem ônus. Ausência no local gera visita improdutiva 
e acarreta em taxa adicional, caso haja interesse em novo agendamento. 

 
 
6. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
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6.1. É de responsabilidade da Fast Shop, instalar e orientar o cliente sobre o uso do produto quando o 
serviço de instalação for contratado em qualquer canal de vendas da Fast Shop. 

6.2. Nossas equipes não estão autorizadas a cobrar nenhuma taxa adicional ou vender qualquer tipo de 
acessório ou mesmo orçar ou comprar materiais solicitados pelos clientes, com exceção de 
orçamentos especiais, gerados pela Fast Shop. 

6.3. O produto deverá estar no local onde será instalado. Sendo necessária a locomoção do 
produto, as vias de acesso deverão ser compatíveis com as medidas do produto, estar livres 
e desobstruídas. 

6.4. A Fast Shop não se responsabiliza por danos ao mover quaisquer móveis ou objetos, 
mesmo autorizados pelo responsável no local. 

6.5. Para garantir a saúde e integridade física de nossos funcionários, nos reservamos ao direto de 
recusar ou reagendar o serviço caso seja constatada condições de risco para a execução do 
trabalho, como local em obras, estruturas abaladas ou também por impossibilidade de acesso, 
devido a situações climáticas ou de segurança. 

6.6. A Fast Shop não arcará com eventuais custos para adequação do local ou aquisição de 

peças e/ou acessórios que não fazem parte dos itens de cobertura do serviço adquirido 

conforme descrito no item 8. 

6.7. A aquisição do serviço de Instalação de qualquer um dos planos descritos no item 8, dá direito a 
uma (1) execução do serviço, conforme coberturas e exclusões listadas a seguir. 

6.7.1. Está coberto em todas as instalações: 

 Equipe Uniformizada com padrão Fast Shop; 

 Retirada do produto da embalagem e verificação de avarias estéticas; 

 Retirada das fitas e películas de proteção; 

 Utilização de manta, tapete e pantufas para preservação do piso; 

 Utilização do multímetro para identificação da voltagem correta do ponto de energia; 

 Utilização do scanner para identificação da tubulação na parede; 

 Verificação das medidas do produto e dimensões do local (produto de embutir ou em 
nichos); 

 Conexão dos cabos de energia; 

 Troca da tomada para no padrão brasileiro (se necessário); 

 Organização dos fios com uso de abraçadeiras de nylon; 

 Nivelamento do produto; 

 Limpeza do local e produto instalado; 

 Testes de funcionamento; 

 Orientação de uso. 
6.7.2. Está excluído de todas as instalações: 

 Reparo ou ajustes das instalações elétricas (troca de fiação ou disjuntor). 

 Reparo ou ajustes das instalações hidráulicas. 

 Serviços de alvenaria, pintura, marcenaria, cortes em pedras ou gesso. 

 Transportar o produto por trajeto longo, irregular, por cima de bancadas, armários e 
obstáculos ou subir o produto em escadas com mais de 5 (cinco) degraus. 

 Desinstalação ou transporte de produtos antigos do cliente. 

 Instalações fora das recomendações do fabricante (fora de eixo ou altura 
recomendada). 

 Instalação com o local em obras ou reformas que prejudiquem a execução do serviço. 

 Instalação sem presença do cliente ou pessoa autorizada. 

 Uso de acessórios que não sejam originais. 

 Instalação de produtos movidos a Gás (as exceções devem ser verificadas junto à 
loja). 

 Não incluí o suporte de parede ou pedestal. 

 Instalação de prateleiras, painel ou bases. 

 Não incluso a instalação ou configuração de rede wireless na residência. 

 Manutenção nos aparelhos instalados. 
 
 
7. CANCELAMENTO 
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7.1. Antes da execução do serviço e dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

contratação, o cliente poderá solicitar o cancelamento do serviço de instalação, tendo a opção de 
ser ressarcido no mesmo meio utilizado no pagamento da contratação ou converter o crédito do 
valor da contratação que ficará disponível para utilização em novas compras realizadas em lojas ou 
Televendas. 

7.2. Para solicitação do cancelamento do serviço de Instalação, o cliente deverá dirigir-se a uma das 
Lojas Fast Shop, portando o comprovante de contratação do serviço, carta de próprio punho 
informando o motivo do cancelamento, dados da compra, opção do cancelamento (restituição de 
numerário ou conversão em credito). Para cancelamento de serviços adquiridos pelo Televendas, o 
cliente deverá solicitar ao SAC os procedimentos para cancelamento. 

7.3. Após a execução do serviço não será possível solicitar o cancelamento do serviço de Instalação, 
salvo, se detectado pela equipe técnica, falha no processo de execução do serviço. 

7.4. Para cancelamentos solicitados após o prazo de trinta (30) dias da data da contratação, será 
subtraído do credito ou ressarcimento, os valores dos encargos financeiros, tributos e custas do 
processamento. 

 
 
8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS POR CATEGORIA DE PRODUTO 
 
8.1. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 
 
8.1.1. SIDE BY SIDE 
 

Pré-requisitos: 

 Nicho (se houver) condizente com as medidas do produto (altura x largura x profundidade). 

 Ponto hidráulico independente, com saída de ¾ ou ½ polegada, de fácil acesso para 
realizar as conexões e no máximo a 3 (três) metros de distância do produto. 

 Ponto elétrico independente a no máximo 50 (cinquenta) cm de distância do produto. 

 Se houver escadas no local, deverá ter no máximo 5 (cinco) degraus com largura mínima 
de 80 (oitenta) cm. 

 É necessário que o fornecimento de água tenha uma pressão de 14 a 82 metros de coluna 
de água, (entre 1,4 a 8,2 bar) para que o sistema de fabricação de gelo e distribuição de 
água funcionem adequadamente (consulte o manual do produto para maiores detalhes). 

 
Coberturas específicas: 

 Medição da pressão d'água, utilizando manômetro. 

 Desmontagem das portas do produto para locomoção e posterior recolocação e 
alinhamento (quando necessário). 

 Locomoção do produto (gabinete) com uso de mantas. 

 Instalação do filtro e conexões hidráulicas. 
 
 
8.1.2. REFRIGERADOR / FREEZER 
 

Pré requisitos: 

 Nicho (se houver) condizente com as medidas do produto (altura x largura x profundidade). 

 Ponto elétrico independente a no máximo 50 (cinquenta) cm de distância do produto. 

 Se houver escadas no local, deverá ter no máximo 5 (cinco) degraus com largura mínima 
de 80 (oitenta) cm. 

 
Coberturas específicas: 

 Desmontagem das portas do produto para locomoção e posterior recolocação e 
alinhamento (quando necessário). 

 Locomoção do produto (gabinete) com uso de mantas. 
 
 
8.1.3. LAVA E SECA / LAVADORAS / SECADORA DE ROUPAS / LAVA LOUÇA 
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Pré requisitos: 

 Nicho (se houver) condizente com as medidas do produto (altura x largura x profundidade). 

 Ponto elétrico independente a no máximo 50 (cinquenta) cm de distância do produto. 

 Se houver escadas no local, deverá ter no máximo 5 (cinco) degraus com largura mínima 
de 80 (oitenta) cm. 

 Ponto hidráulico independente, com saída de ¾ ou ½ polegada, de fácil acesso para 
realizar as conexões e no máximo a 50 (cinquenta) cm de distância do produto. 

 Ponto para drenagem independente, acima de 60 (sessenta) cm de altura do piso (para 
lava e seca, lavadoras e secadora de roupas) e no máximo a 50 (cinquenta) cm de 
distância do produto (pode ser escoado no tanque, caso não haja o ponto de drenagem). 

 Estrutura de construção reforçada (parede, tijolos, reboco e revestimento) com mais de 20 
(vinte) cm de largura (somente para secadora de roupas suspensa). 

 Parede isenta de encanamentos, conduites, moldura de gesso, armários ou prateleiras 
(somente para secadora de roupas suspensa). 

 Largura do ambiente (lavanderia) mínima de dois (2) metros (parede a parede) para 
abertura da porta. 

 
Coberturas específicas: 

 Medição da pressão d'água (utilizando manômetro). 

 Instalação de torneira simples ou dupla (quando necessário). 

 Destravamento do cesto. 

 Instalação da mangueira na torneira. 

 Instalação da mangueira no dreno de saída. 

 Furação da parede com uso de gabarito (somente para secadora de roupas suspensa). 

 Fixação do suporte (somente para secadora de roupas suspensa). 

 Parafusar base da Secadora (somente para secadora de roupas suspensa). 
 
 
8.1.4. FORNO ELÉTRICO / COOKTOP ELÉTRICO / MICROONDAS 
 

Pré requisitos: 

 Ponto elétrico independente a no máximo 50 (cinquenta) cm de distância do produto. 

 Disjuntor bipolar independente, de acordo com as determinações do fabricante (Forno 
elétrico e Microondas – mínimo 20A. Cooktop – mínimo 30A). 

 Fiação elétrica - mínimo quatro (4) mm² de espessura do fio. 

 Nicho condizente com o produto, altura x largura x profundidade (estabelecidos pelo 
fabricante). 

 Saída de ventilação de acordo com as especificações do fabricante (entrada de ar na parte 
inferior do nicho e saída de ar na parte superior do nicho). 

 
Coberturas específicas: 

 Verificação da existência de saída de ar. 

 Verificação da bitola do fio (mínimo 4mm²) e disjuntor individual. 

 Conexão de conector sindal (caso necessário). 

 Colocação de borracha de vedação em torno do nicho (caso necessário). 

 Fixação de travas na parte inferior do produto (caso necessário). 
 
 
8.1.5. DEPURADOR COM OU SEM DUTO 
 

Pré requisitos: 

 Local a ser instalado isento de encanamentos, moldura de gesso, armários, prateleiras e 
janela. 

 Ponto elétrico a 2,30 metros do piso e centralizado com o fogão. 
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 Saída de exaustão acima do ponto elétrico com 16 (dezesseis) cm de diâmetro para duto 
de 15 (quinze) cm e saída de 13 (treze) cm para duto de 12 (doze) cm (conforme 
especificação do produto). 

 Fogão instalado ou nicho do fogão exatamente determinado. 

 Altura mínima do pé direito da residência – 2,40 metros. 

 Altura máxima do pé direito da residência – 2,80 metros. 
 

Coberturas específicas: 

 Centralização e fixação do depurador na parede. 

 Instalação de até 3 (três) metros de duto (modo exaustor). 

 Instalação do Filtro do Depurador (modo depurador). 
 
 
8.1.6. PRÉ VISITA PARA INSTALAÇÃO DE COIFA 
 

Coberturas específicas: 

 Realiza todas as medidas necessárias dos móveis para que o projetista reproduza o local 
da maneira mais fiel possível. 

 Verifica se existe a possibilidade de instalação de Coifa tipo parede ou ilha. 

 Tira fotos do local para auxiliar o projetista na elaboração do projeto. 

 Envio do projeto para o cliente, com as indicações sobre as adequações necessárias no 
local e qual o tipo de coifa adequada. 

 Para os casos de Coifa Ilha, o cliente receberá junto com o projeto, um orçamento do 
serviço e material que será utilizado. 

 
Obs.: Após a pré visita, o cliente poderá ir até a loja ou televendas, escolher o modelo adequado 
da Coifa e adquirir o serviço de instalação. 

 
Obs.: Nesta pré visita não é realizada a instalação da Coifa. 

 
 
8.1.7. COIFA PAREDE 
 

Pré requisitos: 

 Local a ser instalado isento de encanamentos, moldura de gesso, armários, prateleiras e 
janela. 

 Ponto elétrico a 2,30 metros do piso e centralizado com o fogão. 

 Saída de exaustão acima do ponto elétrico com 16 (dezesseis) cm de diâmetro para duto 
de 15 (quinze) cm e saída de 13 (treze) cm para duto de 12 (doze) cm (conforme 
especificação do produto). 

 Fogão instalado ou nicho do fogão exatamente determinado. 

 Altura mínima do pé direito da residência – 2,40 metros. 

 Altura máxima do pé direito da residência – 2,80 metros. 
 

Coberturas específicas: 

 Marcação do local de instalação. 

 Instalação de até 3 (três) metros de duto antes de fechar o forro de gesso ou com o gesso 
pronto. 

 Furação e fixação dos suportes (modo 1,2 e 3), conforme marcações. 

 Fixação da Coifa (corpo) nivelando a mesma. 

 Instalação de Telescópio, fazendo o recorte quando necessário. 

 Instalação dos filtros (modo depurador). 
 

Obs.: O serviço de instalação de Coifa Parede somente será realizado após a aquisição e 
execução do serviço de Pré Visita Técnica, item 8.1.6. 
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8.1.8. COIFA ILHA 
 

Pré requisitos: 

 Local a ser instalado isento de encanamentos, moldura de gesso, armários, prateleiras e 
janela. 

 Abertura no forro de gesso de cinqüenta por cinqüenta (50) cm x (50) cm, centralizado com 
o eixo do fogão. 

 Ponto elétrico na abertura do forro de gesso. 

 Fogão instalado ou nicho do fogão exatamente determinado. 

 Altura mínima do pé direito da residência – 2,40 metros. 

 Altura máxima do pé direito da residência – 2,80 metros. 

 Espaço entre o forro de gesso e teto, de no mínimo, 17 (dezessete) cm (para passagem do 
duto). 

 Saída de exaustão, no máximo, a 6 (seis) metros de distância com 16 (dezesseis) cm de 
diâmetro para duto de 15 (quinze) cm e saída de 13 (treze) cm para duto de 12 (doze) cm 
(conforme especificação do produto). 

 
Coberturas específicas: 

 Marcação do local de instalação. 

 Instalação de até 3 (três) metros de duto antes de fechar o forro de gesso ou com o gesso 
pronto. 

 Furação e fixação dos suportes (modo 1,2 e 3), conforme marcações. 

 Fixação da Coifa (corpo) nivelando a mesma. 

 Instalação de Telescópio, fazendo o recorte quando necessário. 

 Instalação dos filtros (modo depurador). 
 

Obs.: O serviço de instalação de Coifa Ilha somente será realizado após a aquisição e execução 
do serviço de Pré Visita Técnica, item 8.1.6. 

 
 
8.2. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS 
 
8.2.1. BLU-RAY E DVD 
 

Pré requisitos: 

 Os dutos por onde os cabos forem passar, devem estar livres e desobstruídos. 

 Televisor já deve estar instalado e funcionando. 
 

Coberturas específicas: 

 Conexão dos cabos no televisor ou receiver e, se necessário, passagem dos fios por dutos 
ou moveis (desde que projetados para tal). 

 
Obs.: Não incluso instalação do Televisor. 

 
 
8.2.2. RACK AIRON 
 

Pré requisitos: 

 Local a ser instalado isento de armários, prateleiras e janela. 
 

Coberturas específicas: 

 Realizamos a montagem do Rack (fornecedor Airon) e posicionamos/fixamos no local 
determinado pelo cliente. 

 
Obs.: Não incluso instalação do Televisor. 
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8.2.3. TV NA MESA (MÓVEL) 
 

Pré requisitos: 

 O móvel ou local deve ser maior (largura e comprimento) que a base da TV. 

 Ponto elétrico a no máximo 80 (oitenta) cm de distância do produto. 

 Os aparelhos que já estão no local devem possuir cabos de ligação (RCA, antena, etc.) com 
medida que permita o alcance à TV, sem esticar e em perfeito estado de funcionamento. 

 Local apto para instalação (sem televisor antigo). 
 

Coberturas específicas: 

 Conexão com os equipamentos já existentes e instalados no local (DVD, Bluray, Decoder 
TV a cabo, antena, VHS, games). 

 Configuração e atualização dos aplicativos da TV e funções de conectividade com a 
internet. 

 Pareamento de acessórios que podem ser utilizados para o controle do televisor, desde que 
confirmado a compatibilidade pelo fabricante até 2 (dois) dispositivos. 

 
 
8.2.4. TV NA PAREDE / PAINEL DE MADEIRA 
 

Pré requisitos: 

 Estrutura de construção reforçada (parede, tijolos, reboco e revestimento) com mais de 20 
(vinte) cm de largura. 

 Parede deve estar livre de encanamentos e conduites. 

 O painel deve suportar o peso da TV, de acordo com as especificações do fabricante do 
móvel. 

 Com uso do suporte articulado, a fixação do painel de madeira deverá assegurar a 
sustentação do televisor. 

 O ponto elétrico, preferencialmente, deve estar na parede atrás da TV e ao máximo de 50 
(cinquenta) cm de distância do produto. 

 Para passagem de cabos por tubulações (conduites ou cano) é necessário o mínimo de 1 
(uma) polegada com a passagem livre para cada 2 (dois) aparelhos pela quantidade de 
aparelhos que irão ser ligados à TV. 

 Os aparelhos que já estão no local devem possuir cabos de ligação (RCA, antena, etc.) com 
medida que permita o alcance à TV, sem esticar e em perfeito estado de funcionamento. 

 Nicho com 10 (dez) cm de profundidade a mais que o comprimento do aparelho. A altura x 
largura deve estar de acordo com as especificações do produto. 

 
Coberturas específicas: 

 Conexão com os equipamentos já existentes e instalados no local (DVD, Bluray, Decoder 
TV a cabo, antena, VHS, games). 

 Fixação do suporte na altura desejada pelo cliente ou responsável. 

 Configuração e atualização dos aplicativos da TV e funções de conectividade com a 
internet. 

 Pareamento de acessórios que podem ser utilizados para o controle do televisor, desde que 
confirmado a compatibilidade pelo fabricante 2 (dois) dispositivos. 

 
Obs.: Não incluí o suporte do televisor. 

 
 
8.2.5. HOME THEATER 
 

Pré requisitos: 

 Os dutos por onde os cabos forem passar, devem estar livres e desobstruídos. 

 O ponto elétrico deve estar na distância suficiente do comprimento do fio elétrico do 
aparelho, garantindo que o fio não fique esticado (válido para todos os fios existentes do 
aparelho). 
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 Os aparelhos que já estão no local devem possuir cabos de ligação (RCA, antena, etc.) com 
medida que permita o alcance à TV, sem esticar e em perfeito estado de funcionamento. 

 Nicho com 10 (dez) cm de profundidade a mais que o comprimento do aparelho. A altura x 
largura deve estar de acordo com as especificações do produto. 

 Para Home theaters wireless, as caixas acústicas traseiras são ligadas (com cabos) a um 
transmissor, que precisa de alimentação elétrica, então para garantir a qualidade de áudio e 
a disposição correta das caixas acústicas, é necessário um ponto de energia posicionado 
na parte traseira do ambiente. 

 Nos casos em que as caixas frontais forem colocadas em painel de madeira, as ripas do 
painel devem possuir passagem para os fios, com guia ou de fácil acesso para realizar a 
passagem dos fios. 

 
 

Coberturas específicas para plano HOME THEATER BASICO: 

 Conexão dos cabos no televisor ou receiver e, se necessário, passagem dos fios por dutos 
ou moveis. 

 Conexão com os equipamentos já existentes e instalados no local (DVD, Bluray, Decoder 
TV a cabo, antena, VHS, games), desde que estejam em perfeito funcionamento. 

 Ajustes das caixas acústicas nos móveis ou pedestais. 

 Organização dos cabos por baixo de tapetes ou móveis. 
 
 

Coberturas específicas para plano HOME THEATER INTERMEDIÁRIO: 

 Contempla todas as coberturas do plano HOME THEATER BASICO. 

 Ajustes das caixas acústicas na parede. 

 Organização dos cabos das caixas traseiras e colagem com cola quente (somente dos 
cabos que acompanham o produto). 

 Furação no móvel para passagem dos cabos (somente 1 (um) furo de serra copo no 
móvel/estante). Para execução desta ação é necessário a presença do marceneiro ou 
responsável para indicar o local onde é possível realizar o furo. 

 Fornecemos 1 (um) cabo RCA, com 1,50 (um metro e meio) de comprimento, para retorno 
de áudio (utilizado somente quando compatível). 

 
 
8.2.6. HOME THEATER ESPECIAL 
 

Coberturas específicas para plano HOME THEATER ESPECIAL: 

 Contempla todas as coberturas do plano HOME THEATER INTERMEDIÁRIO. 

 Caso o cliente deseje embutir as caixas acústicas está contemplado a instalação de até 1 
(um) par de caixa acústica. 

 Passagem de cabos pelo forro ou conduites. 

 Equalização do som. 

 Televisor já deve estar instalado e funcionando. 
 

Obs.: Não inclusa instalação do Televisor e nem contempla fixação de caneletas na parede ou 
rodapé. 

 
 
8.2.7. PRÉ VISITA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
 

Coberturas específicas: 

 Verificar as condições do local da instalação. 

 Conferir dimensões do local da instalação (área e volume). 

 Conferir se não há particularidades na instalação que apontem limitações quanto aos 
modelos de aparelhos e suas dimensões. 

 Instruir o cliente quanto ao posicionamento das unidades evaporadora (interna) e 
condensadora (externa) exemplo local onde será instalado. 



10 

 

 Instruir o cliente quanto à localização do ponto elétrico, bitola dos fios e disjuntores de 
proteção. 

 Cálculo de carga térmica estimado para verificação da capacidade do aparelho. 

 Indicação do melhor condicionador de ar para o ambiente e melhor posicionamento do 
aparelho no ambiente. 

 Elaboração e envio de orçamento personalizado e individual para execução do serviço. 
 

Obs.: Após a pré visita, o cliente poderá ir até a loja, escolher o modelo adequado e adquirir o 
serviço de instalação. 

 
Obs.: Nesta pré visita não é realizada a instalação do aparelho de Ar Condicionado. 

 
 
8.2.8. AR CONDICIONADO 
 

Pré requisitos: 

 Ter sido realizada a Pré Visita e adquirido o orçamento (projeto individual). 
 

Coberturas específicas: 

 Orientação de uso completa. 

 Fixação das unidades evaporadora e condensadora. 

 Conexão do produto ao ponto elétrico. 

 Teste completo de funcionamento. 

 Preenchimento da ficha de startup do equipamento. 

 Furação com serra copo para passagem das tubulações e cabos de interligação. 

 Teste de vazamento. 

 Interligação das unidades evaporadora e condensadora. 
 

Exclusões específicas: 

 Retirada de móveis ou produtos do local de instalação. 

 Quebra ou demolição de paredes (de qualquer material) para embutir tubulações. 

 Passagem de cabos de energia ou instalação de disjuntor elétrico. 

 Modificação de estrutura existente. 

 Abertura de forro ou sanca de gesso. 

 Instalação fora dos padrões de exigência dos fabricantes ou fora do orçamento. 

 Acabamento ou pintura em paredes. 

 Modificação na estrutura do equipamento. 

 Uso de cadeirinha para instalação de unidades condensadoras (externas) em fachadas. 
 

Obs.: Para aquisição desta instalação é indispensável à Pré Visita Técnica, item 8.3.2.7 
 

Obs.: O serviço de instalação de Ar Condicionado somente será realizado após a aquisição e 
execução do serviço de Pré Visita Técnica, item 8.2.7. 

 


