
Garantia Agile Design Store - Herman Miller 

 

Disposições que se aplicam a todos os produtos e serviços Herman Miller 

Durante o período de garantia, a AGILE DESIGN STORE, terá como única obrigação, reparar ou 

substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia e 

vendido após a data de vigência desta garantia, que falha sob condições normais de uso, como 

resultado de um defeito de fabricação ou material;  

AGILE DESIGN STORE, irá reparar ou substituir o referido produto, peça ou componente com 

um produto similar, peça ou componente.  

Esta garantia é válida apenas para os compradores que adquirem o produto novo e original da 

Hermam Miller, nas suas subsidiárias ou dos seus revendedores autorizados como a AGILE 

DESIGN STORE. Qualquer produto, peça ou componente que deva ter sido instalado, utilizado 

e mantido de acordo com instruções Herman Miller, a fim de ser elegível para cobertura sob 

esta garantia e que não tenham sido sujeitas a uso indevido ou abuso.  

Qualquer alteração ao produto original anula a garantia. A Herman Miller não garante o 

desempenho do produto, quando utilizado em combinação com outros produtos que não 

sejam Herman Miller original.  

 

O período de garantia inicia a partir da data da compra.  

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis em relação aos seus 

produtos e serviços da empresa. AGILE DESIGN STORE e as suas filiais não assumem nenhuma 

outra garantia expressa ou implícita, regulamentares ou não, em relação aos produtos. 

 

Herman Miller não garante:  

• Variações naturais do grão de madeira ou desenho ou a presença de marcas de 

carácter.  

• Alterações nos acabamentos superficiais devido ao envelhecimento ou a exposição à 

luz.  

• Marcas, cicatrizes, rugas ou que ocorrem naturalmente nos produtos em pele/couro.  

• Veios, marcas de vazios, fissuras ou rachaduras encontradas naturalmente em pedra. 

 

Além disso, Herman Miller não garante:  

• Falha resultante de desgaste normal  

• A harmonização das cores, dos grãos, ou texturas de materiais naturais. 

• A consistência de cor ou a correspondência de cores de tecidos, incluindo uma cópia 

exata de cortes, amostras, ou cartões de amostra.  

• Danos, manchas ou coloração das superfícies de laminadas devido ao contacto com 

compostos de borracha ou similar; danos causados por objetos cortantes ou impressão 

a partir de instrumentos de escrita, ou a exposição prolongada à luz solar direta. 



• Herman Miller não garante os produtos que estão expostos a condições ambientais 

extremas, ou que tenham sido submetidos a armazenamento impróprio. 

 

Garantia Produto: 

Vitalícia CBS  

All standard monitor arms, CPU cradles, 

toolbars, posts, fixation products and 

ergonomic accessories (except for products 

listed below) 

12 anos All of Herman All of Herman Miller’s 
standard commercial office furniture 

products sold under the Herman Miller, 

Meridian or Geiger brand names 

(except for exclusions listed below, e.g. 

fabrics, pneumatic cylinders and service 

parts) 

10 anos Herman Miller Europe storage 

GSS, Buddy, Goldie, Towers 

Herman Miller for Healthcare products 

CT-numbered procedure and supply carts, 

CO- and CV-numbered 

Co/Struct® products 

5 anos Herman Miller Europe alliance products 

Ease, Eden, Trillipse, Linea, Oasis, Liza, Mr 

Nilsson, Ego, Bumble Bee, Capri, Tato, 

Tatino, Tatone, Laurianetta, 8551, Kerouac, 

Sumo, Dorikos 

Storage lines: Milano, Foris, Value 

Pedestal lines: Box, Kumi Foris 

Herman Miller OptionsTM products 

NP-numbered products and SR-specials 

request numbered products 

Herman Miller for Healthcare products 

CG-numbered Casework products, castors 

for CT-numbered procedure and supply carts 

Aeron Pellicle 

Aeron Pellicle seat and back mesh as fitted 

to new chairs (other parts of Aeron chairs 

except pneumatic cylinder carry 12 year 

warranty) 

Caper Flexnet 

Flexnet seat mesh as fitted to new chairs 

(other parts of Caper chairs carry 12 year 

warranty) 

Mirra AireWeave 

AireWeave seat mesh as fitted to new chairs 

(other parts of Mirra chairs carry 12 year 

warranty 

Setu Lyris suspension 



Lyris seat and back mesh as fitted to all new 

chairs (other parts of Setu chairs except the 

pneumatic cylinder carry 12 year warranty) 

Alvar & Alvar Lite 

Electrical lifting mechanism and control gear. 

Herman Miller Lighting 

Ardea 

CBS 

Pneumatic springs and gas struts 

3 anos All service parts 

All fabrics, vinyl and leathers 

Gas lift cylinders - Pneumatic cylinders as 

fitted to new chairs 

Aeron Jacket Hanger 

Aeron Revive chairs 

1 ano Herman Miller Design on Textile (DOT™) 
Lifework Portfolio 

Airia, Airia media cabinet, Enchord, Enchord 

mobile cabinet, Sense, Sense media cabinet, 

Cognita storage bench 

CBS 

Cable eater 

Slinky 

Keyboards and computer mice 

 


