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MANUAL DE GARANTIA REPOSIÇÃO 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÕES DE 
GARANTIA 

 
Solicitação de Garantia 
 
Manual de Garantia fornece informações detalhadas sobre o processo de 
garantia, procedimentos, análise técnica e o atendimento de garantia. 
 

 

1- Solicitação de Garantia com Reposição em Créditos: 
ATENÇÃO – As peças em garantia devem ser enviadas à fabrica como Devolução, pois as mesmas 
serão ressarcidas em crédito, e não em peças novas, para estes casos as peças poderão ser 
encaminhadas coletivamente 
 
Política de garantia: 
Os produtos da Arlington são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) 
meses, sendo este, 03 (três) meses de garantia legal (conforme código de defesa do consumidor nos 
termos da lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990) e mais 09 meses de garantia complementar a 
partir da aquisição do produto, comprovada pela Nota Fiscal de compra (cliente final). O período 
máximo de armazenamento (distribuidor / varejo) é indeterminado, desde, que esteja em local 
adequado. 
Lembre-se: A garantia tem cobertura contra defeitos de fabricação. Mau uso (que sofra qualquer 
danos provocado por acidente), desgastes considerados normais a aplicação e ao tempo de uso, 
instalação inadequada, aplicação indevida, ou qualquer tipo de adaptação que altere a originalidade 
do produto não se enquadram no processo de reposição de garantia 
A confiança que temos na qualidade de nossos produtos permite conceder ainda, 
concomitantemente à garantia legal de adequação do produto aos fins a que se destina uma 
cobertura adicional desse produto, estendendo o prazo legal até 12 (doze) meses ou 15.000 km, o 
que ocorrer primeiro, contra eventual defeito de fabricação. 
 
Para ser feito a devolução das peças, deve-se seguir o fluxo inverso da compra, onde o cliente final 
leva ao varejo que por sua vez encaminha a distribuidora, que envia para a fábrica, retornando então 
em créditos junto ao novo pedido de compra. 
 
Nota: As peças enviadas para garantia devem estar devidamente acompanhado de uma cópia 
da Nota fiscal ou cupom fiscal de venda. Produtos que não acompanharem este documento 
serão considerados IMPROCEDENTES (REJEITADOS). 
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COMO EMITIR A NOTA FISCAL 
 

• Nota fiscal para itens sem substituição tributária 

A natureza da operação utilizada deve ser a modalidade “devolução” CFOP 5202 para clientes 
dentro do Estado da nota de origem ou CFOP 6202 para clientes fora do Estado da nota de origem. 
 

• Nota fiscal para itens com substituição tributária 

A natureza da operação utilizada deve ser a modalidade “devolução” CFOP 5411 para clientes 
dentro do Estado da nota de origem ou CFOP 6411 para clientes fora do Estado da nota de origem. 
 
A(s) peça (s) deverá (ão) ser acompanhada (s) de Nota Fiscal – Natureza de Operação -  Devolução 
em Garantia, que deverá conter o (s) código (s) da (s) peça (s) reclamada (s), o valor de saída deverá 
ser o mesmo da origem (compra) deverão ser destacados ICMS, IPI, conforme legislação vigente e 
substituição tributária nos estados que vigoram ST 
 
No Quadro Dados Adicionais: deve ser informado a Base de Cálculo do ICMS substituição 
Tributária e o valor do ICMS Substituição Tributária; também quando não estiver descrito no 
campo “Natureza de Operação“ que é uma devolução em Garantia, destacar essa informação nos 
Dados Adicionais. 
 
Valor mínimo total para envio de devolução de garntia com frete “GRÁTIS” deve ser de  
R$ 300,00 – (valor total das peças devolvidas) 
 
Nota: Enviar cópia das notas fiscais para liberação de coleta para o endereço de  
e-mail: atendimento2@transocidente.com.br 
 
Transportadora autorizada pela coleta: 
Razão Social: Jadlog Logística Ltda 
CNPJ. 04.884.082/0001-35  I.E. 149.744.148.111 
Endereço: Avenida Jornalista Paulo Zingg, 810 
Jardim Jaraguá – São Paulo - SP 
 
No caso de envio de peças através de transportadora não autorizada, o frete deverá ser “pago”, ou 
seja, será de responsabilidade do remetente (distribuidor) 
 
A(s) peça (s) deverá (ão) ser enviada diretamente a: Arlington Thermal Management – Peças 
Automotivas Ltda  
A/C. Sr. Heribaldo Gomes de Souza – Departamento Técnico - email: 
heribaldo.souza@wahler.com.br   Fone: (19) 3429-9034 / 981751365 (WhatsApp) 
Endereço: Avenida Comendador Leopoldo Dedini, 310 – Distrito Industrial Unileste – CEP 13422-
210 – Piracicaba – SP 
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Responsabilidade do frete  
Arlington Thermal Management – Peças Automotivas Ltda se responsabiliza pelas despesas de frete 
das peças reclamadas em garantia, desde que o distribuidor utilize a transportadora indicada pela 
BorgWarner e que as peças estejam de acordo com requisitos exigidos. 
 
Responsabilidade do Frete via correio 
Caso o cliente decida pelo envio via correio o (s) custo (s) fica (m) por sua conta. 
 
 
 
 
 
 


