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GARANTIA DO MÓDULO DE SERVIÇO

Satellite Industries Inc garante por este meio ao comprador original que a integridade dos tanques 
de vácuo estará livre de defeitos de fabrico nos materiais e na mão-de-obra durante um período de 
três anos a partir da data de envio. Se, após exame por parte da Satellite Industries ou do nosso 
representante, qualquer peça ou peças forem consideradas defeituosas, a Satellite providenciará 
gratuitamente a reparação ou substituição dos referidos artigos. Esta garantia está sujeita às 
seguintes excepções e limitações.

Responsabilidade do Cliente: O cliente é responsável pela manutenção normal e pequenos 
ajustes dos produtos. Deve ser feita uma notificação ao Departamento de Camiões Satélite 
sobre a necessidade de reparações em garantia. A Satellite não será responsável pelos custos 
de transporte de e para as instalações de reparação, perda de receitas devido a tempo parado 
ou custo de aluguer de equipamento. 

Esta garantia não se aplica a componentes ou acessórios não fabricados pela Satellite que 
tenham uma garantia escrita do fabricante.

Esta garantia aplica-se apenas a produtos colocados em utilização normal. Não se aplica a 
qualquer produto que tenha sido abusado, negligenciado, exposto a produtos químicos 
abrasivos ou corrosivos, danificado num acidente ou falhas causadas pela falta de 
manutenção de rotina. Os artigos que tenham sido alterados ou reparados por outra pessoa 
que não a Satellite ou uma instalação de reparação autorizada pela Satellite serão também 
excluídos da cobertura da garantia.

Os tanques de alumínio serão cobertos pelos mesmos termos que os tanques de aço macio, com as 
seguintes excepções. 

Os tanques que transportem produtos com um factor PH inferior a 3 ou superior a 9 (ou seja, 
cal) serão excluídos da cobertura. Consultar o item número três acima indicado. 

Todos os chassis de eixo tandem devem ter suspensão traseira pneumática para serem 
considerados para garantia.

RENÚNCIA A GARANTIA ADICIONAL

Não há outra garantia expressa. Nenhum funcionário ou representante autorizado tem autoridade 
para alterar ou modificar esta garantia. As garantias implícitas, incluindo as de comerciabilidade, 
adequação a um fim previsto são excluídas na medida da lei e quando não excluídas são limitadas a 
um período de um ano a partir da expedição. Em nenhum caso a Satellite Industries Inc. será 
responsável por danos indirectos, especiais, consequentes ou limitações sobre a duração de uma 
garantia implícita, pelo que as limitações e exclusões acima mencionadas podem ou não ser 
aplicáveis ao utilizador. Para o Serviço de Garantia por favor contacte o Departamento de Camiões 
da Satellite Industries Inc. pelo número 1-800-328-3332.
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