
 

 
TERMO DE GARANTIA -   CABEÇAS DE IMPRESSÃO 

 

NOME  EMPRESA  

DATA  CNPJ/CPF  
 

Prezado Cliente,  
 
A Megagraphic oferece 3 opções de garantia na compra das cabeças de Impressão. Neste documento você poderá 
avaliar as opções e optar pelo sistema de garantia que lhe convier. Assinale abaixo a opção desejada: 
 

  (A) GARANTIA DE 90 DIAS  
  O técnico autorizado da Megagraphic irá instalar a cabeça, fazendo prévia análise das condições do equipamento, 

evitando que a mesma seja danificada "no momento da instalação". A tinta e solução solvente utilizados são 
homologados pela Megagraphic. O técnico ajustará o equipamento, sistema de limpeza e filtragem, que permitirão 
vida útil adequada da cabeça. 
 

  (B) GARANTIA DE 7 DIAS  
  O técnico autorizado da Megagraphic irá instalar a cabeça, fazendo prévia análise das condições do equipamento, 

evitando que a mesma seja danificada "no momento da instalação". Como a tinta e/ou solventes de limpeza 
utilizados não são homologados e garantidos pela Megagraphic, não podemos garantir longevidade na cabeça de 
impressão, garantindo somente o funcionamento durante a instalação. 
 

  (C) SEM GARANTIA 

  A cabeça de impressão não será instalada por um técnico autorizado e não utilizará tintas e solventes 
homologados pela Megagraphic, desta forma não podendo garantir o procedimento de instalação, o 
funcionamento e longevidade da cabeça de impressão. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As cabeças de impressão estão garantidas contra defeitos de fabricação pelos prazos e condições abaixo 
especificadas. A Megagraphic se compromete a reparar ou substituir as cabeças que apresentem defeito de fabricação, 
sem ônus para o(a) comprador(a), observadas as seguintes condições: 
 
1- O prazo de garantia é de (A) 90 dias ou (B) 7 dias, de acordo com a opção acima escolhida, contados da data de 

emissão da Nota Fiscal de venda ou Pedido de Compra, do produto, em benefício tão somente do (a) Comprador(a) 
acima identificado(a), assim considerado(a) como primeiro(a) usuário(a) e comprador(a) original, sendo, portanto, 
intransferíveis os benefícios do presente Termo de Garantia. 
 
2- A garantia não se aplica nos seguintes casos e condições: 
a)  Defeitos e avarias causados por acidentes após a sua instalação, por negligência na sua utilização ou decorrentes 

de casos fortuitos ou de força maior; 
b) Defeitos e avarias causadas por armazenagem inadequada ou por prolongada falta de utilização; 
c) Defeitos e avarias atribuíveis à montagem e instalação fora das especificações e recomendações da Megagraphic; 
d) Defeitos e avarias causados por operação indevida e inadequada do produto; 
e) Defeitos e avarias causadas por utilização de tintas não homologadas ou recomendadas pelo fabricante do 

equipamento ou pela Megagraphic (Tintas homologadas Macropaint); 
f) Defeitos causados por desgaste e/ou entupimento, já que cabeças são consideradas peças de desgaste e/ou risco 

por contato com produtos químicos, solvente ou tintas não homologadas pela Megagraphic. 
 
4- A garantia estará automaticamente cancelada para o produto que: 

a) Sofrer modificações, adaptações, ou quaisquer alterações sem o consentimento e autorização expressa da 
Megagraphic; 

b) Sofrer manutenção, instalação e reparos executados por pessoal não autorizado pela Megagraphic; 
c) Sofrer alteração em seu número de série ou retirada de sua etiqueta de identificação; 
 
5- A garantia estará igualmente cancelada, caso o(a) Comprador(a) deixe de pagar nos seus respectivos vencimentos 

quaisquer valores ou parcelas ajustadas no Pedido de Compra e Venda firmando para a aquisição do equipamento e/ou 
constantes na respectiva Nota Fiscal Fatura. 
 
6- A Megagraphic não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes da paralisação do uso do equipamento 

para fins de conserto e/ou manutenção do referido produto. 
 
7- Os pedidos de assistência técnica local somente serão aceitos mediante envio via e-mail do “Formulário de Chamado 
Técnico” sendo atendidos no prazo de até 7 (sete) dias úteis contados da data da solicitação. 
 
8- Dentro do prazo da garantia, a assistência técnica será prestada sem despesas de mão de obra (horas técnicas) 

sendo cobrado antecipadamente apenas as despesas de viagem ou deslocamento. 
 
 
A Garantia será validada após o envio deste documento devidamente assinado e carimbado para o email de contato do 
vendedor responsável pelo atendimento, ou para contato@megagraphic.com.br. 
 
Afirmo estar ciente e de acordo com as condições expressas e estabelecidas neste termo de garantia. 

 


