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                                ANÁLISE DE GARANTIA
1- OBJETIVO:

Esta empresa prioriza sistema de avaliação técnica da fabricação de seus produtos, como

hélice, cubo viscoso, carcaças em aluminio, recebidos em forma de garantia.

2 - INTRODUÇÃO:

Todo material encaminhado para análise de garantia, precisa ter o preenchimento do relatório

indicando qual o suposto defeito alegado pelo cliente/concessionário.

Este relatório deve ser preenchido com o maximo de informações possíveis, para que possamos

analizar técnicamente item a item e apontar se realmente o produto esta com defeito de 

fabricação.

3- ANÁLISE TÉCNICA:

O produto é vistoriado minuciosamente pelo departamento técnico, para analisar

se esta dentro dos padrões determinados pelo fabricante.

O produto que estiver com sua qualidade comprometida, dentro do prazo de garantia

estabelecido pela fabrica, será substituida por outra peça nova com laudo tecnico.

O produto analisado que encontra-se dentro dos parametros estabelecidos pelo fabricante será

retornado ao seu distribuidor de origem com laudo técnico atestando sua qualidade funcional. 

4.1- PROCESSO DE GARANTIA:

Antes de encaminhar algum item para a análise, é necessário entrar em contato com a fabrica,

informando o departamento responsável pelo setor de garantia.
Mercadorias que serão encaminhadas de fora do estado de São paulo devem vir com o CFOP  6949

devem estar com o CFOP 5949 com a mesma natureza de operação. Descriminar o código do produto no

corpo da nota fiscal, e mencionar os impostos nos campos devidos ou nos dados adicionais. Desde 

que o valor total da somatória dos produtos mais impostos estejam de acordo. É necessário a 

solicitação de uma  autorização para transportar a mercadoria em garantia ou devolução.

4.2- QUALIDADE E GARANTIA:

A Modefer, oferece aos seus clientes a garantia total de fabricação de qualquer produto da sua 

linha de produção. Garante também aos seus clientes a troca de qualquer item que  
apresente defeito de fabricação. De acordo com análise do IPT Nº 57.447 (Instituto de Pesquisas

Tecnológicas) a qual realizou diversos testes com equipamentos padrões de ultima geração.

A garantia de nossos produtos é de 6 meses.

Vale lembrar que, todas as embregem viscosas, tem um manual de instruções do fabricante

para aplicar corretamente a embreagem viscosa no veículo.
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 e a natureza da operação deve estar como Remessa para Garantia. Mercadorias do estado de São Paulo
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