
       Drone de Garagem    
         (85) 98839-5152  

         Fortaleza –CE   

         Rua Barão do Rio Branco 2726 A , Benfica 

          CEP:60025061 

         CNPJ: 23811724/0001-10  

E-mail: dronedegaragem@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/dronegaragem  

Instagram: @dronedegaragem   

Formulário de recebimento Cliente VIP:  
Data:  Nome:  

Contato:  RG/CPF:  

 

 

 

E-mail: 

 Serial number: 

Marca: DJI (X)  Outros: Defeito apresentado: (versão cliente) 

 

 

Modelo:  Obs:  

Material recebido:  

Drone          
  
  
  
  

  
  

Cartão micro SD XX GB   

Bateria   Protetor de Gimbal   

Hélice   Protetor de lente   

Gimbal/câmera   Case   

Carregador   Caixa original   

Cabo força  Cúpula  

Rádio controle                      

  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/dronegaragem
http://www.facebook.com/dronegaragem
https://www.facebook.com/dronegaragem
https://www.facebook.com/dronegaragem


Condições para manutenção corretiva/preventiva do equipamento sob 

análise:  
-Todo equipamento recolhido pela Drone de Garagem será registrado 

obrigatoriamente seu NUMERO DE SÉRIE e LOG do ultimo VOO extraído da 
IMU(Unidade de medida inercial ) para  respaldar e implementar esta O.S.  

-NÃO voamos drone de cliente para teste. Somente com autorização prévia. Ass:_________________________  

-NÃO ATUALIZAMOS drone de cliente SEM autorização prévia.  Ass:____________________________________ 

-TODO drone oriundo de outras assistências técnicas terão que passar OBRIGATORIAMENTE por nova avaliação 
em laboratório para ser gerada uma nova análise.   

-Defeitos diferentes do inicialmente detectados dentro de nossas dependências, NÃO SÃO de responsabilidade 

da Drone de Garagem pelos seguintes motivos:   

1- Devido as inúmeras falhas repentinas dos modelos:  

    Phantom 3 (Standard, Advanced e Professional);  

    Phantom 4 (Pofessional, Pofessional Plus e Advanced);   

Mavic Pro ,Inspire One,Mavic air/Mavic 2 Pro/ Mavic 2 enterprise 

2- Falta de suporte técnico ao cliente em território nacional brasileiro do fabricante DJI situado 

na 14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th 

Ave, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057.   

-NÃO aceitamos QUESTIONAMENTOS/LAUDOS/PARECER/AVALIAÇÃO técnica de outras Assistências 
técnicas que não sejam autorizadas pela DJI Brasil ou que não seja periciado por órgãos de 
competência jurídica. 
Para dúvidas acesse nosso site www.dronedegaragem.com.br ou SAC: (42) 98423-8007. 

-Aos equipamentos em exclusividade da linha Phantom 4 (Standard, Advanced e Professional) fica ciente o 

cliente que os mesmos apresentam falhas REPENTINAS no rádio controle, câmera, gimbal e bateria. Defeitos 
mundialmente conhecido e largamente discutido em Fóruns internacionais. 

- Baterias de Drones/Vants compostos por LIPO (lítio polímero) podem sofrer autocombustão/inchaço 

estando em uso, guardadas ou estacionarias dentro das dependências da Drone de Garagem pois não existem 
níveis seguros de conservação do seu conteúdo químico. 

-O Prazo limite para a retirada do produto é de 120 dias a partir da data de entrega do orçamento, após esta 
data será cobrado um valor a título de guarda do bem podendo o mesmo ser vendido para cobrir os custos da 
responsabilidade da guarda.  
 

-Caso o cliente não queira executar orçamento conosco, COBRAMOS 50 R$ PELA ABERTURA E 

CONSULTORIA DO EQUIPAMENTO EM QUESTÃO.   
-Condições para a garantia:  

-São de 90 dias após a devolução do equipamento.  

-Referente somente à peça que esteve em REPARO OU CONSERTO.  

-SOMENTE terão direito, os equipamentos que retornarem sem avarias como: amassado, arranhão, 
lente quebrada, problemas motores relacionados a quedas ou mal uso, onde descaracterize completamente 

sua funcionalidade.    

 -DISPOSIÇÕES FINAIS:   

Agradecemos a confiança de todos os clientes e parceiros.   

A fim de evitar constrangimentos fica ciente o cliente das condições de manutenção e reparos, 
citadas neste contrato devidamente assinado pelo técnico responsável e cliente em questão.  

 Att. Drone de Garagem   

   

Técnico:  ________________________                     Cliente:__________________________   

http://www.dronedegaragem.com.br/

