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Termo de Garantia 

➢ Introdução 

Este Termo de Garantia tem por finalidade prover aos clientes da Radiadores 

Visconde (A Modine Company) informações detalhadas dos procedimentos que 

deverão ser adotados para retorno de peças em garantia. 

Recomendamos a todos os nossos clientes a leitura do conteúdo aqui 

disponível por todos os colaboradores de sua empresa, além de disponibiliza-lo em 

local de fácil acesso para que seja consultado sempre que for necessário. 

➢ Definições 

RMA – Return Material Authorization (Autorização de Retorno de Mercadoria) 

Documento utilizado para formalizar a autorização de mercadorias em garantia. 

Deverá ser solicitado via e-mail. 

CRG – Centro de Retorno de Garantia 

Área destinada a análise de peças retornadas em garantia situado nas 

dependências da Modine do Brasil. 

Certificado de Garantia – Documento que assegura a autenticidade e/ou 

qualidade de um produto ou serviço garantido pelo fabricante junto ao seu 

cliente/consumidor com o compromisso de ressarci-lo em caso de falha de fabricação 

ou de material. 

➢ Prazos e Condições de Garantia 

A Radiadores Visconde fornece garantia limitada para os produtos adquiridos 

através do nosso canal de distribuição autorizado (Distribuidores e Revendedores 

autorizados). 

Nenhum serviço de garantia será oferecido até que o produto seja retornado, 

analisado e atenda os requisitos específicos do fabricante. 

A Radiadores Visconde assegura ao seu consumidor a qualidade dos produtos 

respondendo contra qualquer defeito no material ou fabricação contado a partir da 

data de emissão da Nota Fiscal de Venda (Usuário) e, desde que, sejam observados os 

prazos a baixo: 

o 12 meses para Radiadores de Água, nas tecnologias Cobre e Latão, 

Alumínio Brasado (CAB), Placa & Barra e ALUEX (Alumínio Expandido); 
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o 12 meses para Resfriadores de Ar nas tecnologias Alumínio Brasado 

(CAB) e Placa & Barra; 

o 12 meses para Resfriadores de Óleo, nas tecnologias Cobre e Latão, 

Alumínio Brasado (CAB), Placa & Barra; 

o 03 meses para Blocos de Refrigeração, nas tecnologias Cobre e Latão, 

Alumínio Brasado (CAB) e Placa & Barra 

Os prazos acima são válidos desde que sejam observadas as condições a seguir: 

o Certificado de Garantia preenchido de forma correta e legivelmente; 

o Produtos instalados e utilizados mantendo-se sua originalidade de 

aplicação, quando estes estiverem sua especificação em catálogo; 

o As Instruções de Instalação sejam seguidas de acordo com o Manual do 

Proprietário. 

ATENÇÃO: Quando o prazo de garantia estiver vencido, mas dentro do mês vigente, o 

atendimento será feito em Garantia. 

A Garantia perderá validade quando: 

o O prazo de garantia estiver vencido; 

o O Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal de venda apresentar rasuras 

ou alterações; 

o Utilização de Líquido de Arrefecimento em desacordo com a norma 

ABNT 13705 – Tipo A ou B, SAEJ 814C ou em desacordo com o Manual 

do Proprietário do veículo. A Radiadores Visconde (A Modine Company) 

recomenda o uso do aditivo RV Cool; 

o O produto apresentar sinais de violação, alteração ou substituição de 

qualquer peça ou conjunto realizado pelo consumidor e/ou por 

terceiros; 

o O produto apresentar danos provocados por: 

o Uso indevido; 

o Descuido ou manuseio inadequado; 

o Instalação incorreta; 

o Acidentes e agentes da natureza. 

➢ Analise de Peças em Garantia 

Após recebimento das peças em Garantia, a Radiadores Visconde terá um prazo 

de até 30 dias corridos para realizar a análise e emissão do Laudo Técnico, o qual será 

enviado via e-mail para o solicitante. 

NOTA: Caso o prazo para análise não seja atendido, a Garantia será concedida 

independentemente dos resultados das análises. 
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➢ Contestação de Laudo Técnico 

Após o envio do Laudo Técnico referente as análises de garantia, o cliente terá 

o prazo máximo de 5 dias úteis para contestação deste, ou seja, o cliente somente 

poderá contra argumentar tecnicamente o não aceite das análises neste prazo 

definido. 

➢ Recebimento de peças avariadas no Cliente 

É requerido a conferência da mercadoria por parte do cliente no ato do 

recebimento de nossos produtos. 

Se no ato da conferência for evidenciado algum tipo de avaria (danificados, 

amassamentos ou componentes quebrados) onde o transporte seja de 

responsabilidade da Radiadores Visconde, o cliente deverá registrar o ocorrido na 1ª 

via do Conhecimento de Transporte e entrar em contato com nosso Departamento de 

Garantia no prazo máximo de 7 dias úteis a partir da data de entrega enviando via e-

mail uma cópia do Conhecimento de Transporte. 

Caso o transporte for de responsabilidade do cliente o mesmo deverá entrar 

em contato diretamente com sua transportadora para solicitar o ressarcimento do 

material avariado. 

A Radiadores Visconde se reserva ao direito de recusar qualquer mercadoria 

que estiver com evidências de avarias causadas por transporte, manuseio e 

armazenamento inadequado, devido não seguimento das instruções adequadas 

(Simbologias) que encontram-se nas embalagens de nossos produtos, vide ilustração 

abaixo: 

 

NOTA: Todos os produtos fornecidos pela Radiadores Visconde são conferidos no 

momento do transporte, antes do embarque, sendo esta conferência realizada com o 

acompanhamento do transportador (Motorista e/ou responsável pelo Transporte), de modo a 

garantir sua integridade. 
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IMPORTANTE: 

A Garantia dos produtos Radiadores Visconde é destinada apenas para a 

cobertura dos mesmos, desde que seja evidenciada a falha de fabricação ou de 

materiais após análise realizada pelo CRG. 

Para a verificação da qualidade dos produtos envolvidos, prevalecem os 

resultados obtidos no CRG, no Laboratório Químico e Metalúrgico, ou ainda, no 

Laboratório de Engenharia Experimental da Radiadores Visconde; 

Todos os custos adicionais listados abaixo, não são compreendidos por este 

Termo de Garantia como de responsabilidade da Radiadores Visconde; 

o Custos de Instalação; 

o Líquido de Arrefecimento; 

o Peças adicionais (mangueiras, motor e acessórios); 

o Gastos extras; 

o Danos individuais ou a terceiros; 

o Perdas de tempo; 

o Aluguéis ou troca de veículos; 

o Consertos; 

o Punitivos de qualquer natureza; 

o Serviços. 

A Radiadores Visconde reserva-se ao direito de apenas receber peças que 
atendam aos requisitos descritos a seguir:  

o Peças dentro do prazo de validade da Garantia;  

o RMA autorizando a devolução;  

o Certificado de Garantia preenchido corretamente sem rasuras ou 
ressalvas;  

o Cópia da Nota Fiscal de venda;  

o Autorização de coleta  
 

Contato: 

Departamento Técnico -  

Esclarecimentos de dúvidas a respeito de Autorização de Retornos de Garantia 

(RMA), Laudos Técnicos e análises de peças retornadas. 

E-mail: garantia@modine.com.br 

Telefones: (11) 2487-1580 / (11) 2487-5034 


