
Esses termos foram projetados procurando atender plenamente às suas necessidades, 
portanto, é importante que sejam lidos atentamente. Fica expresso que esta garantia 
contratual é conferida mediante as seguintes condições: prazos e condições de garantia. 
A CarimFlex oferece garantia para seus equipamentos por um período de 6 (seis) meses, 
contados a partir da data de recebimento do equipamento. 

A garantia independe da data de instalação do equipamento (1); Instalação correta e em 
condições ambientais especificadas e sem presença de agentes agressivos (2); Operação 
dentro dos limites de suas capacidades (conforme descrito no manual) (3); Realização 
periódica das devidas manutenções preventivas (4); Realização de reparos e/ou modificações 
somente por pessoas autorizadas por escrito pela CarimFlex (5); Aviso imediato, por parte 
do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados 
por nós (6); Máquinas com defeitos de fabricação (7). A garantia dentro de seu prazo vigente 
é válida após o equipamento sair das dependências da CarimFlex e os serviços em garantia 
serão prestados exclusivamente por técnicos autorizados.

A garantia não cobre os custos de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação e 
translado do técnico, ficando ao cliente as despesas deste serviço caso a locomoção até ao 
local que esteja o equipamento seja superior a 50 km da matriz da CarimFlex. 

Resultará na perda da garantia: violação de qualquer uma das instruções e/ou 
recomendações contidas no Manual de Instruções e neste termo (1); Qualquer equipamento 
ou componente adquirido da CarimFlex que tenha sido alterado, submetido à uso incorreto, 
aplicação diferente a que o equipamento foi originalmente projetado, sofrido acidente ou 
dano causado por transporte ou condições atmosféricas (2); Instalação do equipamento em 
rede elétrica instável ou sem aterramento (3); Manutenção imprópria ou intervenção técnica 
de qualquer espécie realizada por pessoa não autorizada pela CarimFlex (4); A obrigação da 
CarimFlex nas condições deste termo está limitada, tão somente ao reparo ou substituição 
da parte danicada, não cobrindo outros custos, como retrabalhos, prejuízos causados por 
paralisações, perda de produção devido ao tempo envolvido no conserto do equipamento, ou 
responsabilidades posteriores à utilização.

Peças e partes sujeitas a desgastes naturais causados pelo uso normal não são cobertas pelo 
presente Termo de Garantia. A capacitação técnica dos operadores da máquina de carimbo 
é de inteira responsabilidade do adquirente.
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