
TERMO DE GARANTIA
O O RADIADOR
INTRODUÇÃO
Para o melhor entendimento dos nossos clientes, criamos um roteiro dos procedimentos 
adotados pela Reach Radiadores (Green Motor), quanto ao processo de garantia.
Faz-se necessário o conhecimento dos nossos Clientes/Representantes, sobre o 
conteúdo desse termo de garantia, para que possa ser utilizado sempre que necessário.

GARANTIA
Os radiadores Reach, comercializados por Distribuidores/Representantes, são 
assegurados por 01 ano de garantia, já incluindo o prazo legal de 03 meses, contando a 
partir da data de emissão da nota fiscal de venda do cliente final.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
Não será assegurado nenhum serviço de garantia, antes que o produto seja retornado, 
analisado e atenda os requisitos específicos do fabricante.

 Sendo assim, os radiadores Reach deverão atender as seguintes normas:

1. Estar dentro do prazo de garantia;
2. Autorização do Setor de Garantia;
3. Certificado de garantia preenchido de forma correta e legível.
4. Não ter removido a etiqueta (cinza) de identificação do radiador.
5. Enviar na caixa original.

IMPORTANTE: A Reach Radiadores (Green Motor) assegura apenas a cobertura dos 
radiadores que seja evidenciada falha na fabricação ou de materiais, após análise 
técnica.

Os custos adicionais listados abaixo não é compreendido por esse Termo de 
Garantia, a Reach radiadores não se responsabiliza por nenhuma negociação 
estabelecida entre o Distribuidor e a Autopeças/ Aplicador.

- Instalação;
- Líquido de arrefecimento;
- Peças adicionais;
- Cobranças de guinchos;
- Aluguel ou substituição do veículo;
- Danos individuais ou a terceiros;
- Perdas de tempo;
- Consertos e serviços;
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PERDA DE GARANTIA REACH
O O RADIADOR
- O prazo de garantia vencido;

- O radiador estiver sem a etiqueta (cinza) de identificação;

- Nota fiscal ou certificado de garantia alterados ou com rasuras;

- A utilização do líquido de arrefecimento em desacordo com a norma da ABNT 13705 – 

Tipo A ou B, SAEJ 814C ou em desacordo com o Manual do Proprietário do veículo;

- O produto apresentar sinais de violação, alteração ou substituição de qualquer peça ou 

conjunto realizado pelo consumidor ou por terceiros;

- O produto apresentar uso indevido;

- Descuido ou manuseio inadequado;

- Acidentes e agentes da natureza. 

ANÁLISE DE GARANTIA

Os radiadores deverão ser analisados junto ao Distribuidor e depois enviado para 

análise técnica.

Após o recebimento do produto e toda documentação necessária, iniciará o prazo de 30 

dias para análise técnica e assim com a conclusão da análise, o laudo informando se a 

garantia é concedida, ou não.

Sendo confirmado após análise técnica, a peça em garantia será trocada.

Ficando nesse formato: Cliente faz a reclamação >> Distribuidor analisa >> Entra em 

contato com Setor de Garantia >> Que irá informar os procedimentos/Frete/Notas 

Fiscais/Prazos para envio do produto >> Sendo concedida a garantia será enviada ao 

Distribuidor >> O Distribuidor retorna com o produto para Autopeça/Aplicador.

A garantia do radiador Reach é intransferível, sendo automaticamente cancelada 

quando o veículo onde o radiador foi instalado for vendido, arrendado ou transferido para 

outro proprietário.

Contato Departamento de Garantia
Autorização ou dúvidas de procedimentos, entrar em contato:
E-mail: pamela.silva@greenmotor.com.br
Telefone: (11) 4800-3747 / (11) 97150-0643
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