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ANEXO 

 

Garantias  
 

 

 

GARANTIAS E LIMITAÇÕES: 

  

(1).  A Signode garante que, por um período de 1 (um) ano contado a partir da 

data de comissionamento do Produto ou 14 (quatorze) meses a partir da data de 

faturamento, o que ocorrer primeiro (“Período de Garantia”), os Produtos 

vendidos à Compradora pela Signode estarão isentos de defeitos de material 

sempre que tais produtos forem operados ou usados de maneira recomendada, 

ficando a Compradora sujeita ao cumprimento prescrito no programa de 

manutenção. Durante tal Período de Garantia, a Signode concorda em repor sem 

ônus para a Compradora qualquer peça comprada ou fabricada pela Signode e que 

fique determinado que estava defeituosa. Contra o recebimento da notificação da 

Compradora de que a peça ou componente esteja defeituoso, a Signode fará os 

acertos com a Compradora para a remoção e reposição da peça ou componente 

defeituoso. A Signode poderá exigir que a peça defeituosa ou componente seja 

enviado à Signode, com o frete ou postagem pré-paga. Se a compradora solicitar 

que a Signode remova e/ou substitua a dita peça ou componente, a Signode terá o 

direito de cobrar e receber tal serviço de acordo com as taxas de serviço 

regularmente cobradas pela Signode. Excluem-se da Garantia, as peças de 

desgaste natural pelo uso, como rolos de pré estiramento, elementos de selagem e 

corte de filme, se houverem. 

 

A não ser que especificamente declarado de outra forma na Proposta, esta Garantia 

alcançará somente o comprador original da Signode e não será transferível. Os 

reparos dos Produtos têm que ser feitos por um representante de serviços 

autorizado pela Signode ou por empregados da Compradora treinados pela 

Signode e que apliquem os procedimentos de reparo aprovados ou de acordo com 

os procedimentos de reparo estabelecidos no manual de serviços do Produto 

fornecido. 

 

 

(2).  A Signode garante e declara que os Produtos, quando usados de acordo com 

as instruções dadas pela Signode, não infringirão nenhuma patente nem outros 

direitos de propriedade de quaisquer terceiros. Esta garantia e declaração não se 

aplicarão a qualquer uso não previsto nas instruções da Signode, nem a quaisquer 

modificações nos Produtos feitos por qualquer terceiro que não a Signode ou uso 

de Produtos junto com outros equipamentos ou sistemas não vendidos pela 

Signode à Compradora. 
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 Estas garantias e declarações não cobrem danos aos produtos tanto resultantes do uso de 

materiais que não atendam as especificações de projeto da Signode, acidentes, alterações, 

mau uso ou abuso, casos fortuítos, deixar de seguir as instruções de operação da Signode 

ou não.   

 

As garantias e declarações da Signode ficam especificamente limitadas àquelas feitas 

acima. A Signode não dá garantias nem faz declarações de comercialização ou de 

adequação para uma finalidade particular. A Signode não será responsável por quaisquer 

indenizações incluindo, mas não limitadas a custos e indenizações relativas a danos 

emergentes, danos casuais, danos diretos, danos indiretos ou danos especiais (incluindo 

lucros cessantes, perdas de negócios ou de fundo de comércio), mesmo se informada 

sobre a probabilidade de ocorrerem tais danos. A única obrigação da Signode em relação 

à compradora devido a qualquer descumprimento das garantias e declarações aqui 

estabelecidas ou feitas na proposta será a aceitação da devolução do produto e o 

reembolso daquela porção do preço de compra pago pela compradora à Signode ou 

substituição das peças defeituosos e componentes conforme expressamente estabelecido 

no parágrafo (1) acima. 

 

 

 

INFORMAÇÕES SIGILOSAS E DE PROPRIEDADE DA SIGNODE: 

 

As especificações, desenhos, manuais e outras informações técnicas relativas aos 

Produtos Signode fornecidos pela Signode à Compradora para uso na venda ou instalação 

dos Produtos contêm informações (“Informações”) confidenciais e de propriedade da 

Signode. A Compradora não poderá revelar, dar, emprestar, exibir ou vender as 

Informações a terceiros ou usar as Informações que não para a operação e manutenção 

dos Produtos conforme instruções da Signode, sem a prévia permissão expressa por 

escrito da Signode.  

 


