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SOLICITAÇÕES DE ANÁLISE DE GARANTIA 
 

Em 2006 implementamos melhorias no processo de análise de garantia que reduziu o tempo 

para emissão do laudo, agilizando tanto o atendimento em garantia quanto a devolução das peças. 

Implementaremos a partir de 02 de abril de 2007, uma política de prioridade no atendimento das 

análises, a qual beneficiará os clientes que enviarem para análise até 5 turbos por remessa semanal.   

Prioridade Turbos/cjtos enviados  Prazo para análise      Prazo para aceite do conserto 

Alta  De 1 a 5   até 3 dias úteis      até 5 dias após envio do email 

Média  De 6 a 10  até 8 dias úteis      até 5 dias após envio do email 

Baixa   Acima de 10  acima de 15 dias úteis    até 5 dias após envio do email 
 

Desta forma pedimos a colaboração de todos os clientes para que não deixem acumular os 

turbos para análise de garantia, pois isto acarretará maior tempo para emissão do laudo.  

 

Instruções para o envio correto de peças para análise de garantia: 

 

- Etiqueta preenchida com letra de forma legível e os dados completos e corretamente; 

- Enviar somente a via amarela, dentro do saco plástico, presa ao turbo/conjunto. 

- A via branca é para seu controle; 

- Embalar um turbo por caixa, com o N° da Nota Fiscal e da SG – Solicitação de  Garantia, no 

lado de fora.  

- Não receberemos vários turbos soltos em caixas grandes, pois além de dificultar a 

movimentação, eles podem se mover e ser danificados durante o transporte, gerando análise incorreta. 

- No campo Observações deverão ser colocadas informações adicionais, p. ex., se for 

necessário laudo com fotos ou em folhas separadas, acordo prévio de aceite de garantia, etc. 

- Não serão aceitos pedidos de fotos não solicitadas previamente na etiqueta  e nem laudos para 

turbos fora do prazo de garantia. 

Os turbos enviados fora do prazo de garantia (Data de fabricação na plaqueta acima de 12 

meses) que vierem sem: 

- Certificado de Garantia que acompanha o turbo, devidamente preenchido,   

- cópia da nota fiscal de venda e 

- a etiqueta  de Solicitação de Garantia (SG). 

Serão devolvidos sem análise. 

Os turbos analisados e recusados serão devolvidos desmontados.  

Na página seguinte anexamos  modelo de SG preenchida corretamente. 
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Modelo de Preenchimento da etiqueta para Solicitação de Garantia  - Frente 

 

 

Modelo de Preenchimento da etiqueta para Solicitação de Garantia  - Verso 

 

 

No envio para a Fábrica o campo Laudo será preenchido somente após nossa análise.  

Para os turbos analisados nos Postos de Seviço, em garantia de montadora, este campo, desde que 

devidamente preenchido com o Código da Falha, Data, Nome de quem analisou e  Carimbo da 

Empresa, tem valor de Pré-Laudo Técnico e deverá acompanhar o turbo até a análise na montadora.  

 

Atenciosamente, 

 

David Dias Patricio      Newton César Juliato 

Gerente Aftermarket Am. do Sul    Engº. Vendas e Aplicação - Aftermarket   


