POLÍTICA DE GARANTIA
Armazenamento Especializado
(Tanques e Silos)
CARIMBO

Nome do proprietário
Endereço
Telefone
Data de compra

Número da Nota Fiscal
Nome e carimbo do distribuidor:

Prazo de garantia:
Produto
Conexões e Acessórios
Tanques e Silos

6 meses
3 anos

Procedimento para validar a garantia:
1. Esta garantia deve ser preenchida com os dados do proprietário, nome e carimbo do distribuidor, assim como anexar a cópia da nota fiscal de
compra.
2. O distribuidor procurará resolver a sua reclamação em um prazo máximo de 45 dias corridos, contados a partir da data da reclamação, sempre e
quando não houver causas de força maior como atraso na entrega de peças, greves, etc.
3. Esta garantia se aplicará somente a equipamentos e componentes que não foram sujeitos a mau uso, negligência, acidentes, fenômenos
naturais, instalação inadequada realizada por pessoas não autorizadas.
4. Esta garantia não é válida por danos ao produto se não foi instalado e utilizado de acordo com as indicações do manual de
instalação e manual de operação e manutenção. Os critérios que invalidam a garantia são:
• Operação à pressão atmosférica.
• Temperatura máxima de operação 50 ºC.
• O uso do produto deverá ser ajustado ao guia de resistências químicas recomendadas pela Acqualimp.
• Outros itens marcados no manual de instalação
6. Sob nenhuma circunstância será válida a garantia se não for seguida as recomendações de instalação, operação e manutenção antes
indicado no manual.
7. A omissão em qualquer das recomendações de instalação e / ou uso, invalidarão a garantia dos Tanques e Silos.
8. A Acqualimp se reserva ao direito de fazer uma avaliação no local, nos casos de solicitações para garantia de produto.
9. Esta garantia ampara todos os defeitos de fabricação do produto e acessórios.
10. Em caso de que se aplique a garantia, a Acqualimp contemplará a reparação do equipamento. Nos casos em que não são possíveis
reparos, será realizada a troca do produto.
11. A vigência da política de garantia se inicia a partir da data de compra do produto, a qual deve ficar estabelecida na política de garantia ou
em um comprovante de compra correspondente.
12. Para ser válida a garantia, não pode ser exigido outros itens na apresentação do produto, além da garantia vigente do produto e
comprovante de compra.
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