Plataforma Colhedora X10

10 - Serviços e informação de Pós-Venda GTS
10.1 - Termo de Garantia GTS
A GTS do Brasil Ltda garante a máquina aqui caracterizada contra defeitos de
fabricação devidamente comprovados pela fábrica, dentro das seguintes condições:
1. A garantia é válida durante os primeiros 12 (doze) meses, contados a
partir da data em que a máquina foi entregue ao primeiro usuário.
2. Consiste a presente garantia, no compromisso da GTS do Brasil Ltda,
em reparar ou fornecer gratuitamente, em sua fábrica, as peças que a seu exclusivo
juízo apresentarem defeitos de fabricação.
3. Não são garantidas pela GTS do Brasil Ltda peças avariadas por uso
indevido e nem quaisquer desgastes decorrentes de uso normal e os custos normais
de manutenção e substituição de itens de serviço.
4. A presente garantia será imediata e integralmente inválida nos seguintes
casos:
a. Aplicação inadequada da máquina.
b. Modificação ou adaptações, emprego de peças ou componentes não
originais de fábrica.
c. Depreciação ou dano resultante de acidente, má manutenção, abuso
e ou dano causado por objetos estranhos (madeira, pedra ou de outros do que a
normal utilização da máquina).
5. Os serviços de garantia devem ser executados por técnicos qualificados e
autorizados pela GTS do Brasil Ltda.
6. Reclamações sobre eventuais defeitos durante o período de garantia deverão ser apresentadas aos revendedores autorizados da GTS do Brasil Ltda, que as
encaminharão à fábrica juntamente com a peça defeituosa, que será substituída, se
reconhecido defeito.
7. Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Termo de Garantia, se
a ficha da Entrega Técnica tiver sido devidamente preenchida e enviada à
GTS do Brasil Ltda, no prazo de 30 dias a partir da data da Entrega Técnica.
8. As despesas referentes ao transporte (ida e volta) para o conserto do
equipamento são de total responsabilidade do usuário/comprador.
9. A GTS do Brasil Ltda reserva-se o direito de efetuar modificações na
máquina, sempre que for necessário sem aviso prévio e sem que isso incorra em
obrigações de qualquer espécie.

