
Apresentando a nova Garantia de 

Ferramentas Signode 

 
A nova garantia da Signode demonstra nosso compromisso de longo prazo com a 

fabricação de ferramentas com o mais alto nível de qualidade e confiabilidade do setor. 

 

O que muda? 

A partir de 1º de fevereiro de 2016, estamos alterando o período de garantia de 60 dias 
para um ano completo. É simples assim. Veja os detalhes abaixo: 
 
 
 

 
  

  

GARANTIA LIMITADA 

Signode Industrial Group LLC ("Signode") garante que por um período de um (1) ano a partir da data 

que o produto foi vendido ao comprador, pela Signode, que a ferramenta ou o produto estará livre 

de defeitos de material ou montagem. Isso exclui itens indicados como itens de desgaste que serão 

garantidos durante os primeiros sessenta (60) dias a partir da data de venda, somente. Durante o 

referido período de garantia, a Signode concorda em substituir gratuitamente qualquer parte ou 

componente fabricado ou adquirido pela Signode que esteja determinado a ser defeituoso. A Signode 

pode exigir que a peça defeituosa ou componente sejam enviados para a Signode, ou representante 

autorizado designado, com frete pré-pago. Se o comprador solicitar que a Signode elimine e / ou 

substitua a referida peça ou componente, a Signode deve ter o direito de cobrar do comprador por 

tal trabalho nas tarifas do serviço regular da Signode. Os reparos de ferramentas e produtos devem 

ser feitos por um representante autorizado da Signode ou por uma representação autorizada; pelos 

funcionários do comprador treinados pela Signode que aplicam os procedimentos de reparo 

aprovados pela Signode; ou de acordo com os procedimentos de reparos estabelecidos no manual 

de serviço do produto fornecido pela Signode. A Signode garante que, por um período de trinta (30) 

dias a partir da data dos serviços prestados, as ferramentas ou produtos reparados estarão livres de 

defeitos de material e mão-de-obra quando em uso normal e previsto. Esta garantia se estende 

apenas à compra de peças originais da Signode e não é transferível. A Signode garante e alega que 

as ferramentas ou produtos, quando utilizados de acordo com as instruções fornecidas pela Signode, 

não infringirão nenhuma patente ou outro direito de propriedade de terceiros.  

 

Isenção de Responsabilidade 

Essas garantias estão expressamente condicionadas a: 

A. A instalação adequada do produto sob a supervisão de um representante autorizado Signode 

B. Produtos e Ferramentas reparados por representante/serviço de reparo autorizado Signode.  

C. Comprador seguindo o cronograma de manutenção prescrito da Signode, instruções de 

operação, dentre outros. 

 

O não cumprimento das condições expressas acima deve anular todas as garantias limitadas 

aplicáveis aos produtos, ferramentas ou serviços. Os produtos e ferramentas Signode são 

projetados, fabricados e testados usando fitas, selos e peças fabricados pela Signode. O uso de 

fitas e selos fabricados por terceiros pode resultar em ruptura da fita, separação ou dano das juntas. 

Em nenhum caso, a Signode será responsável por ferimentos ou danos de qualquer tipo que 

resultem, no todo ou em parte, do uso de fitas e selos não fabricados pela Signode. O uso de peças 

de reposição e outros produtos Signode que não sejam Signode, modificados ou alterados por uma 

outra pessoa que não Signode, mal utilizados ou abusados, anula todas as garantias aplicáveis aos 

produtos, ferramentas ou serviços.  

 

Isenção de mais garantias 

As garantias e representações da Signode são especificamente limitadas às estabelecidas acima. A 

Signode não dá garantias, representações de comercialização ou adequação para um propósito 

específico. Signode não faz nenhuma outra garantia expressa ou implícita. Em nenhum caso, a 

Signode será responsável por danos consequentes, incidentais, diretos, indiretos, punitivos ou 

especiais (incluindo, entre outros, perda de lucros, negócios ou ágio, aumento de custos de 

operações ou custo de bens de substituição), mesmo que seja avisado do probabilidade de tais 

danos, seja ou não baseado na negligência ou violação de garantia da Signode ou responsabilidade 

estrita em responsabilidade civil ou qualquer outra causa de ação. 


