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N.F.

Leia com a máxima atenção as instruções contidas nesta secção, pois elas
estão diretamente ligadas à garantia de seu Reboque FORTCAR.
A FORT CAR REBOQUES LTDA., a partir da data de venda, constante na nota
fiscal, garante o reboque acima descrito, comprometendo-se a reparar ou
substituir todas as peças que em uso normal, apresentarem defeitos de
fabricação e/ou de material.
A concessionária FORT CAR, se obriga a fazer gratuitamente a análise no
material e/ou peça, pelo cliente julgada defeituosa, e enviará o laudo à fábrica.
A decisão em aprovar ou não, o reparo e/ou substituição de peças, fica a cargo
da fábrica, baseada no laudo emitido pela concessionária.
É de responsabilidade do proprietário, a manutenção adequada do reboque,
que além de reduzir custos operacionais, ajudará a evitar falhas por
negligência, as quais não estão cobertas pela garantia.

GARANTIA GERAL

O presente termo de garantia abrange todos os modelos de reboques para
transporte de embarcações fabricados em série, executando-se os modelos
desenvolvidos como projetos especiais (Modelos especiais).
A presente garantia, compreende a garantia legal e a garantia complementar
adicional, e é concedida nas seguintes condições.
Estão cobertas pela garantia estrutural, por um período de sessenta meses a
partir da data de venda descrita na nota fiscal:
°

Chassi (quebra, ruptura de solda, trincas, e defeitos de fabricação).

Estão cobertos pela garantia geral, por um período de doze meses a partir da
data de venda descrita na nota fiscal:
°
°
°
°
°
°

Acionador do sistema de freio(se houver);
Trava de engate;
Feixe de molas;
Cubos de roda;
Eixo(s);
Acessórios originais.

ITENS NÃO COBERTOS
Estão excluídos da garantia, não tendo a FORT CAR REBOQUES LTDA.,
qualquer responsabilidade quanto às mesmas - despesas, substituição ou
reparo relativos a:
°
°
°
°

Defeitos oriundos de acidentes ou abalroamento do reboque ou do
veículo trator;
Manutenção normal do reboque, tais como: lubrificações, lavagens,
regulagens, balanceamento de rodas, lâmpadas, lanternas, tomadas.
Corrosão, manchas no zinco ou pintura.
Remoção ou transporte do reboque até um concessionário ou a sede da
Fort Car Reboques Ltda.

Algumas peças podem sofrer desgastes naturais, em diferentes níveis,
conforme o tipo de operação a que o reboque esta sujeito, e estão cobertos
apenas pela garantia legal de 90 dias.

Peças que se desgastam pelo uso e que tem sua vida útil determinada:
°
°
°
°
°
°

Pneus;
Buchas de molas e jumelos;
Rolamentos em geral;
Pastilhas de Freio (se houver);
Disco de Freio;
Peças de borracha (roletes e biqueiras).

