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TERMO DE GARANTIA
O presente “TERMO de GARANTIA” se aplica a produtos fornecidos pela empresa FAMAC Indústria de Maquinas
Ltda - CNPJ 84.432.087/0001-66
Os produtos FAMAC têm garantia contra eventuais defeitos de material ou fabricação. Como serviço em Garantia
entende-se o reparo e substituição das peças defeituosas por Assistente Técnico Credenciado Famac ou pelo próprio
fabricante.
A apresentação da Nota Fiscal do produto de venda ao consumidor final é condição indispensável para solicitação
de garantia do produto. O prazo de garantia dos produtos FAMAC é de 12 meses contados a partir da data de emissão da
primeira Nota Fiscal de Venda ao consumidor final, sendo:
03 (três) meses de Garantia Legal
09 (nove) meses adicionais como Garantia Especial concedida pelo fabricante
As despesas e riscos de transporte e seguro (ida e volta) a um Assistente Técnico FAMAC ou ao fabricante são de
inteira responsabilidade do consumidor.
A Garantia fica automaticamente invalidada se:
A instalação e uso estiver em desacordo com este “MANUAL do PRODUTO”;
A instalação elétrica ou hidráulica for inadequada, deficitária ou sujeita a oscilações frequentes ou excessivas;
O produto não for devidamente aterrado ou instalado sem proteção elétrica;
O produto funcionar sem água (a seco) ou sem ser escorvado;
Ocorrerem danos causados por mau uso, acidentes ou agentes da natureza;
O produto for violado, alterado, ajustado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada pelo fabricante;
A Nota Fiscal não for apresentada, estiver rasurada ou apresentar sinais de alteração;
A placa de identificação do produto estiver alterada ou ausente;
A Garantia Especial não cobre troca de peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, peças móveis ou
removíveis em uso normal, tais como, selo mecânico, manômetros, rotor/impulsor e eixo, bem como a mão-de-obra
utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências;
A bomba/motobomba bombear produtos químicos diferente de água, sem o aval da fabricante.
Considerações Gerais:
A FAMAC Indústria de Máquinas Ltda não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer
outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
O fabricante reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso
prévio. Esse termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados em todo território brasileiro. Mantenha este
termo e a nota fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.
O “MANUAL do PRODUTO” também encontra-se disponível no site www.famac.ind.br
Para mais informação contate: at@famac.ind.br
Para ver a lista completa de assistências técnicas autorizadas acesse o site www.famac.ind.br
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