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INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A PROCION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., denominada simplesmente de ``PROCION``, assegura a garantia do equipamento ,
conforme as cláusulas e condições abaixo:

TERMOS DE GARANTIA
1- A PROCION responde pela qualidade e perfeito funcionamento dos seus
equipamentos durante 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação.
A garantia oferecida pela PROCION não compreende a reparação de defeitos,
2- danos ou avarias de qualquer natureza, quando originários de:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3-

Utilização inadequada dos equipamentos;
Inobservância das normas de manutenção e segurança;
Quedas ou batidas;
Prolongada falta de utilização do equipamento;
Assistência técnica prestada por pessoas não autorizadas pela
PROCION;
Armazenagem inadequada;
Suplemento ou utilização inadequada de equipamentos eletrônicos.

A garantia oferecida pela PROCION extinguer-se-à:
3.1 Pelo término de sua validade;
3.2 Pela introdução de alterações no equipamento ou uso de acessórios
Impróprios;
3.3 Pela assistência técnica prestada por pessoas não autorizadas.

4- A garantia oferecida pela PROCION é para defeitos de fabricação apresentados por qualquer peça ou componentes fornecidos por terceiros, de
natureza elétrica, eletrônica, pneumática, mecânica ou hidráulica, e será de
24 (vinte e quatro) meses observadas as condições estabelecidas no item 1.
5- A reparação, modificação ou substituição de peças ou componentes durante o
período de garantia, não prorrogará o prazo original da mesma.

Cliente

5.1

As peças ou componentes substituidos em decorrência da garantia, sem
débito, serão propriedades da PROCION.

6- Correrão por conta do comprador as despesas de visita, os encargos de
viagens e estadia do pessoal enviado pela PROCION para atender o chamado
de Assistência Técnica, em garantia bem como os encargos decorrentes do
transporte de peça, componentes ou do próprio equipamento. O deslocamento
do equipamento para fábrica corre por conta do comprador.
6.1 Na hipótese de ser utilizado veículo da PROCION a cobrança será
baseada no valor por Km rodado conforme tabela fornecida pela
Empresa.
7- A garantia oferecida pela PROCION limitar-se-à reparação ou substituição das
peças ou componentes com defeitos de fabricação, obedecendo o estipulado
nos itens anteriores.
7.1 Deverá ser enviada obrigatória e devidamente preenchida a parte
Procion/Garantia (2) para a fábrica Procion, no endereço contido no Manual
de Operação do Equipamento ou endereço da fábrica abaixo. Caso contrário
perderá a Garantia do produto.
8- Ocorrendo irregularidade no funcionamento normal do equipamento, o comprador deverá:
8.1

Providenciar para que o pessoal técnico da PROCION tenha livre acesso
aos equipamentos a fim de que os trabalhos da Assistência Técnica
sejam indicados logo após a chegada ao estabelecimento do comprador
e que sejam executados sem obstáculos.

9- Para a eficácia do presente Certificado, a instalação do equipamento,
indispensavelmente, deverá se realizada por um dos técnicos credenciados
pela PROCION, por serem capacitados para tal fim, porém, todas as despesas
ficarão a cargo do comprador.

Informações do Produto
Aparelho:
Modelo:
N° de Série:
Informações de compra do primeiro profissional usuário:
Nota Fiscal N°:
Empresa:
Data de Venda:
Data de Instalação:
Informações do Cliente
Nome/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Inscr. Est./RG:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Fone:
Fax:
E-mail:

CEP:

TÉCNICO

(1) Informações do Produto
Aparelho:
Modelo:
N° de Série:
Informações de compra do primeiro profissional usuário:
Nota Fiscal N°:
Empresa:
Data de Venda:
Data de Instalação:
Informações do Cliente
Nome/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Inscr. Est./RG:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Fone:
Fax:
E-mail:

Informações do Produto

INDÚSTRIA FABRICANTE

(2) Procion / Garantia

Obs.: Remeter após a montagem para a fábrica.

Aparelho:
Modelo:
N° de Série:
Informações de compra do primeiro profissional usuário:
Nota Fiscal N°:
Empresa:
Data de Venda:
Data de Instalação:
Informações do Cliente
Nome/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Inscr. Est./RG:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Fone:
Fax:
E-mail:
Nome do técnico:
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CEP:

CEP:
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Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente
Estou de acordo com os Termos de Garantia

