
 

 

TERMO DE GARANTIA PROAUTO 

 
A PROAUTO oferece garantia contra defeitos de fabricação ou de materiais, para 

seus produtos por um período de 12 meses, contados a partir da data de emissão 

da nota fiscal fatura de fábrica ou do distribuidor/revendedor, limitado a 18 meses 

da data de fabricação, independente da data da instalação e desde que satisfeitos 

os seguintes requisitos: 

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados; 

- Instalação correta e em condições ambientais especificadas e sem a presença de 

agentes agressivos; 

- Operação dentro dos limites de suas capacidades; 

- Realização periódica das devidas manutenções preventivas; 

- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas autorizadas por 

escrito pela PROAUTO. 

- Toda e qualquer alteração a ser executada no software aplicativo fornecido, 

deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pela PROAUTO sob pena 

de perda da garantia do produto. A PROAUTO se isenta da responsabilidade de mau 

funcionamento de sistema alterado por pessoas não autorizadas; 

- O produto, na ocorrência de uma anomalia esteja disponível para o fornecedor por 

um período mínimo necessário a identificação da causa da anomalia e seus devidos 

reparos; 

- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos 

sejam posteriormente comprovados pela PROAUTO como defeitos de fabricação. 

A critério da PROAUTO, os serviços em garantia poderão ser realizados nas 

instalações do comprador, em oficinas de Assistência Técnica autorizadas da 

PROAUTO, quando estas existirem, ou na própria fábrica. 

A garantia não inclui serviços de desmontagem e montagem nas instalações do 

comprador, custos de transporte do produto ou peças, despesas de locomoção, 

hospedagem, alimentação e horas extras do pessoal de Assistência Técnica quando 

os serviços forem realizados nas instalações do comprador. 

Excluem-se desta garantia componentes como: lâmpadas, fusíveis, semicondutores 

de potência, assim como componentes cuja vida útil, em uso normal, seja menor 

que o período de garantia. 

O reparo e/ou substituição de peças ou produtos, a critério da PROAUTO durante o 

período de garantia, não prorrogará o prazo de garantia original. 

A presente garantia se limita ao produto fornecido não se responsabilizando a 

PROAUTO por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou 

instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou 

consequentes. 

 


