
A EUTECTIC DO BRASIL, Garante aos seus clientes, que os equipamentos de sua fabricação são produzidos dentro da 
mais avançada técnica e com rigoroso controle de qualidade, assegurando dentro das condições e prazos abaixo um 
perfeito funcionamento.

1 - EQUIPAMENTOS

1.1 - A garantia é válida para todos os equipamentos da marca EUTECTIC CASTOLIN produzidos e/ou comercializados 
pela Eutectic do Brasil.

2 - INSTALAÇÃO E USO

2.1 - A instalação e/ou operação dos equipamentos, bem como as condições de trabalho, devem atender as normas da ABNT. 
Diferentes condições das indicadas invalidam as cláusulas de Garantia deste Termo.

3 - GARANTIA

3.1 - Os prazos desta garantia, conforme descritos abaixo, iniciam-se a partir da data da compra do equipamento registrada em 
nota fiscal emitida pela Eutectic. e/ou Revendedor Eutectic. Caso esta não seja apresentada no ato da solicitação de 
reparo, a garantia correrá fazendo referência à data de fabricação do equipamento comprovada pelo número de série.
3.1.1 - Garantia de 03 anos:

(3 meses legais + 2 anos e 9 meses Eutectic)
- PowerMax 2500, SmartMIG 4.1, SmartMIG 5.1, DPT 2800, AirJet 102, AirJet 82, AirJet 132.

3.1.2 - Garantia de 02 anos:
(3 meses legais + 1 ano e 9 meses Eutectic)
- UltraMax 240, CastoTIG 2.3

3.1.3 - Garantia de 01 ano:
(3 meses legais + 9 meses Eutectic)
- Demais equipamentos.

3.2 - A substituição e/ou conserto referido no item anterior não se aplica às peças com desgaste natural de uso (como roldanas 
de tração, tochas, acessórios de soldagem, etc), bem como por imperícia ou mau uso na utilização do equipamento ou 
ainda, que tenham sido consertadas ou modificadas por pessoas não credenciadas pela Eutectic do Brasil.

3.3 - Em nenhuma hipótese, caso ocorra a necessidade de substituição de qualquer componente coberto  por este termo, o 
período de garantia original será dilatado pelo acréscimo de eventuais garantias suplementares do componente substituído.

4 - LOCAL DO REPARO

4.1 - O reparo e/ou substituição de peças será realizado por Técnicos da Eutectic do Brasil, ou credenciadas pela mesma.

4.2 - Quando constatado que o reparo do equipamento só será possível em nossas instalações (fábrica), ou nas firmas por nós 
autorizadas, o frete do transporte (ida e volta) ocorrerá por conta do adquirente usuário.

5 - PRAZO

5.1 - Os prazos de garantia iniciam a partir da data da emissão da Nota Fiscal da Eutectic do Brasil.

6 - RESPONSABILIDADE

6.1 - Esta garantia é válida somente para o equipamento que estiver em uso e na posse do adquirente usuário original.

6.2 - A responsabilidade da Eutectic do Brasil, é limitada à substituição e/ou reparo dos componentes,  não se 
responsabilizando por eventuais prejuízos por lucros cessantes ou pela indenização de quaisquer outros danos indiretos ou 
imediatos.

Equipamento modelo:                                                 n° Série                              

Nota Fiscal n°:                                                              Data:                                  

Cliente:                                                                        Tel.:                                   

Cidade:                                                                        Estado:                              
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