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Termos de Garantia da Atexor
1 Âmbito
Os presentes termos de garantia serão aplicáveis a todas as entregas efetuadas entre a
Atexor Oy (adiante designada por “Fornecedor”) e qualquer outra parte (adiante
designada por “Comprador”), referindo-se a todos os produtos fabricados ou vendidos
pelo Fornecedor, exceto se de outra forma for acordado por escrito entre as partes. As
presentes condições de garantia substituirão todos os termos gerais utilizados pelo
Comprador no que se refere às questões reguladas pelos presentes termos de garantia.
O Comprador fica obrigado a delinear a sua própria responsabilidade ao abrigo da
garantia, para corresponder aos presentes termos.

2 Qualidade do produto
O Fornecedor garante que o produto é fabricado em conformidade com as especificações
de produto que foram acordadas e que é adequado aos fins a que se destina. A garantia
deverá cobrir todos os defeitos decorrentes da conceção, do fabrico e de quaisquer
materiais que tenham sido usados no produto. A presente garantia é emitida na condição
de o produto ser utilizado, para os fins a que se destina e de as instruções de instalação,
utilização e manutenção que acompanham o produto serem cuidadosamente cumpridas.
O Fornecedor não é responsável por quaisquer defeitos decorrentes do desgaste normal
ou utilização incorreta do produto.

3 Prazo de garantia
O prazo de garantia do produto é de vinte e quatro (24) meses, com exceção das
baterias, cujo prazo de garantia é de seis (6) meses. O prazo de garantia tem início
imediatamente após o produto ser entregue ao Comprador.

4 Armazenamento da bateria
A garantia requer que as baterias sejam utilizadas após serem completamente
carregadas no prazo de três meses a contar da entrega na fábrica. Durante o
armazenamento, as baterias deverão ser trimestralmente carregadas.

5 Reparação de defeitos
Em caso de defeito, anomalia ou não conformidade dos Produtos, o Fornecedor deverá, a
suas expensas e segundo o seu critério, proceder à reparação do produto defeituoso, ou
fornecer um novo produto ao Comprador. A garantia cobre a reparação ou substituição
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de um produto defeituoso, incluindo frete e despesas de envio, bem como quaisquer
outras despesas relacionadas com a reparação ou substituição imediata ao abrigo da
garantia, no endereço de entrega original. A garantia não se aplica a quaisquer possíveis
custos de desmontagem e instalação, ou a quaisquer outros custos indiretos similares.
A reparação ao abrigo da garantia pode ser executada pelo Fornecedor ou por um
terceiro autorizado pelo Fornecedor, que poderá efetuar a substituição de um produto
defeituoso por um novo produto, quer em parte, quer no todo. A execução de uma
reparação ao abrigo da garantia requer que o produto defeituoso ou o componente do
produto defeituoso seja devolvido ao Fornecedor ou a um terceiro por ele designado, a
solicitação do Fornecedor.
Os seguintes requisitos de manutenção do produto que respeitam as normas de proteção
contra explosões deverão ser tidos em conta durante as reparações efetuadas ao abrigo
da garantia:
i.
IEC 60079-14 Atmosferas potencialmente explosivas – Parte 14: Conceção,
seleção e montagem de instalações elétricas”
ii.
IEC 60079-17 Atmosferas potencialmente explosivas – Parte 17: Inspeção e
manutenção de instalações elétricas
iii.
IEC 60079-19 “Atmosferas potencialmente explosivas – Parte 19: Reparação,
revisão e recuperação de equipamento.

6 Obrigações e reclamações ao abrigo da
inspeção efetuada pelo Comprador
O Comprador deverá inspecionar o produto imediatamente após a entrega do mesmo. O
Comprador deverá apresentar ao Fornecedor, por escrito, qualquer reclamação, no prazo
de duas (2) semanas a contar da data de deteção de um defeito ou da data em que o
defeito deveria ter sido detetado.

7 Danos indiretos
Em nenhuma circunstância será o Fornecedor responsável por danos indiretos, tais como
perda de produção, redução do volume de negócios, perda de lucros, perda de contratos
ou perda de valor de um bem.

8 Resolução de litígios
A lei finlandesa deverá ser aplicada aos presentes termos de garantia. Quaisquer
possíveis diferenças de opinião ou litígios decorrentes dos presentes termos de garantia
deverão ser resolvidos, antes de tudo, através de negociações. Quaisquer litígios
causados pelos presentes termos de garantia deverão ser definitivamente resolvidos por
meio de arbitragem, em conformidade com os regulamentos de aceleração de arbitragem
da Associação de Arbitragem da Câmara de Comércio Finlandesa.
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9 Período de validade
Até nova comunicação, os presentes termos serão válidos a partir de 15.11.2013.
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