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Todas as Bicicletas e quadros MERIDA, comercializadas pela Bronet do Brasil Ltda, oferecem ao primeiro 
comprador, garantia contra defeitos de fabricação, respeitadas as condições mencionadas neste termo.

Problemas provocados por uso indevido, alterações do produto, substituições de componentes originais (ex: 
instalação de suspensão tipo double ou triple crown), uso em competições, saltos, manobras (exceto quando 
a bicicleta for especificada para este fim), excesso de peso (uso simultâneo por duas pessoas e/ou transporte 
de cargas), acidentes, exposição a elementos altamente corrosivos (areia, água do mar, lama etc), uso de 
produtos químicos (amoníacos, solventes, querosene, óleo diesel etc), instalação de acessórios incompatíveis, 
montagem e manutenção inadequadas, ou mal funcionamento em razão de reparos feitos em oficinas não 
pertencentes à Rede de Revendedores Autorizados MERIDA, não serão considerados como defeitos de 
fabricação e em consequência, afastarão o direito à garantia.

Parabéns por adquirir uma bicicleta MERIDA.
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A Garantia somente será válida para as bicicletas montadas e revisadas por um Revendedor 
Autorizado MERIDA e alcançará apenas o primeiro proprietário.

A Garantia não se aplica para os itens de desgaste natural, tais como: pneus, câmaras, cabos, sapatas de freio, 
centragem de aros, componentes de transmissão (corrente, engrenagens do pé de vela e engrenagens do cassette 
/ roda-livre). A garantia não se aplica a avarias por erro no aperto da abraçadeira de selim. Deve ser conforme 
as especificações  marcadas na abraçadeira. 

O período de Garantia para os diversos modelos, aplica-se da seguinte maneira:

Quadros Merida (carbono ou alumínio):

Condições para todos os quadros fabricados a partir de 2015:
- Garantia Vitalícia para quebra;
- Garantia de 1 ano para pintura e autocolantes.

Condições para quadros fabricados antes de 2015:
- Garantia de 1 ano para quebra - Quadros modelos Dirtjump e peças etiquetadas Merida
- Garantia de 3 anos para quebra - Quadros com suspensão completa (full suspension) que tenham suspensão diantei-
ra a partir de 140mm ;
- Garantia de 5 anos para quebra - Demais modelos de quadros; 
- Garantia de 1 ano para pintura e autocolantes - Todos os modelos de quadros



Garfos Merida (carbono ou alumínio):
- Garantia de 5 anos para todos os anos e modelos

Componentes:
- Amortecedores, garfos, suspensões, e outros componentes que não sejam da marca Merida devem ter acionamento 
de garantia direcionado ao representante da respectiva marca no Brasil, não podendo ser tratados diretamente pela 
Bronet do Brasil. Ainda assim, poderemos ajudar no processo, indicando contatos dos mesmos para devido acionamento.   

A garantia Merida só é válida para o primeiro comprador, mediante apresentação da nota fiscal de compra 
(constando número de série do quadro, nome e endereço do revendedor, e nome do comprador igual a este 
Certificado) e documento de identidade que comprove nome do proprietário.

O período de Garantia é contado a partir da data de compra constante no Certificado de Propriedade e já está incluída a 
garantia legal de noventa dias, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Atendidas as condições para a garantia, as partes que apresentarem defeitos, poderão ser substituídas 
por outros da mesma marca e modelo, ou de marca e modelo similares ou superiores.

Todo e qualquer problema eventualmente apresentado em sua bicicleta, deverá ser encaminhado a um 
Revendedor Autorizado MERIDA, para análise e reparo, preferencialmente no mesmo local onde a bicicleta foi 
comprada. A análise será feita em conjunto com o Departamento Técnico MERIDA.
Constatado que o problema foi ocasionado por um defeito de fabricação, estando o produto dentro das 
condições exigidas para a garantia, o Revendedor Autorizado MERIDA, solicitará uma nova parte defeituosa 
para reposição em Garantia, sem qualquer custo para o proprietário.
 
A garantia se restringe aos custos necessários para a substituição das peças defeituosas e para os reparos, 
excluindo-se quaisquer outros custos como despesas de trabalho ou outras despesas causadas por seu 
defeito, e transporte do produto/parte danificado (a) para análise na sede da Bronet do Brasil, representante 
oficial da marca.

Em caso de acionamento de garantia, o produto novo será despachado a custo da Bronet do Brasil. 

A durabilidade e o bom funcionamento da Bicicleta MERIDA, depende da correta manutenção e 
habilidade mínima ao pedalar e ao transpor obstáculos.

Qualquer anormalidade no funcionamento de sua bicicleta deverá ser imediatamente submetida à 
análise de um Revendedor Autorizado MERIDA.

Sua bicicleta deve passar por revisões periódicas, dependendo do seu estilo de pedalar, ou imediatamente 
após ser submetido a ambientes adversos, como exposição à chuva, contato com lama, areia ou qualquer 
agente de alto poder corrosivo.
É essencial que os aros estejam bem centrados, os freios e câmbios bem ajustados, os pneus calibrados de 
acordo com o especificado na banda lateral, e a corrente bem lubrificada.
Nunca use o selim e o guidão acima da linha de inserção mínima (minimum insertion) gravada no canote do 
selim e no suporte do guidão.

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE CARIMBO REVENDEDOR MERIDA 
Propr ie tár io :

Modelo:                    Ano:

Cor :                    Tamanho:

No de Sér ie :

Data da compra:        /     /



Antes de começar a pedalar, faça uma inspeção em sua bicicleta, verificando o estado dos 
pneus (se há desgaste excessivo da banda de rodagem, cortes ou bolhas nas laterais e se estão 
corretamente calibrados), estado dos aros (se estão desalinhados), ajuste dos freios (se as 
sapatas de freios estão tocando simultaneamente e corretamente as laterais do aro e se estão 
devidamente apertadas, se ao acionar a alavanca de freio até o seu curso total, a mesma está 
encostando na manopla (isso não pode acontecer), estado dos cabos (se há sinais de ruptura ou 
desfiamento), aperto do guidão e do selim, se há folga no garfo e se há sinais de trincas no 
quadro. Nunca deixe de verificar o aperto das rodas. 
Importante - O grau de aperto do canote do selim deve ser de acordo com as especificações  
marcadas na abraçadeira. 

Se você detectar qualquer problema, não saia para pedalar. Leve imediatamente a sua bicicleta 
a um Revendedor Autorizado MERIDA para que sejam feitos os reparos necessários.

Ao Pedalar

• Use sempre capacete;
• Ande sempre na direção do fluxo do trânsito;
• Não ande sobre calçadas;
• Sinalize sempre antes de mudar de direção;
• Tome cuidado para não ser surpreendido com a abertura de portas de veículos parados ou estacionados;
• Antecipe sempre sua manobra, observando os obstáculos do caminho;
• Mantenha os aros sempre bem alinhados e os freios em perfeito estado de funcionamento;
• Use sempre roupas claras e não excessivamente largas;
• Na ausência de luz, utilize farol, lanterna e refletores;
• Em condição úmida, redobre a atenção;
• Hidrate-se;
• Respeite a Natureza;
• Respeite os Pedestres;
• Não use fone de ouvido;
• Faça sempre uma inspeção em sua bicicleta antes de pedalar;
• Caso algo não funcione bem, ou faça ruído excessivo, procure uma oficina ou Revendedor Autorizado 

MERIDA mais próximo;
• Mantenha a calibragem dos pneus recomendada pelo fabricante;
• Recomenda-se o uso de luvas e óculos.
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