
 
 

 
 

7.0 CONDIÇÕES DE GARANTIA

 

A Osta Indústria de Guinchos Ltda, garante o produto por ela fabricado bem como peças, 

conjuntos e componentes comerciais fabricados por terceiros, desde que previstos em garantia 

e dentro das seguintes condições:

1. O prazo de garantia é de 12 meses, a part

2. Qualquer defeito deverá ser levado imediatamente ao conhecimento da 

permanência de um defeito acarretará outros danos, obrigando

3. A garantia limita-se a reposição de peças d

4. Os componentes defeituosos serão devolvidos e substituídos, ficando as despesas de 

transporte por conta da OSTA. 

5. A garantia estará automaticamente cancelada se:

• As instruções contidas no manual do equipamento não forem rigorosamente observadas.

• O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes.

• O equipamento sofrer qualquer tipo de desmontagem sem autorização prévia, por escrito 

da OSTA. 

• Os seus componentes originais forem alterados ou substituídos por outro não fornecidos 

pela OSTA. 

• Os parâmetros hidráulicos ou a estrutura mecânica forem modificados sem prévia 

autorização da OSTA. 

6. A presente garantia não cobre os seguintes itens:

• Material de consumo (fluído hidráulico, óleo lubrificante, graxas, etc...)

• Quaisquer peças que se desgastam pelo uso, tais como: rolamentos, juntas, vedações, 

discos de freio e componentes que tem sua vida útil normal determinada pelo fabricante.

• Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

OBS: Em caso de duvidas de operação ou funcionamento, não tome nenhuma providência 

sem contatar a OSTA, estamos a disposição para atendê
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