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POLÍTICA GLOBAL DE GARANTIA DA FOSS 
 
 
1. Aplicação e Validade 
Esta política de garantia e os nossos termos e condições 
(conforme especificados em 
https://www.fossanalytics.com/en/news-articles/policies/terms-
and-polices) (“Termos”), juntamente com o pedido específico, 
constituem um contrato entre a empresa de faturamento e 
cobrança da FOSS e o cliente que apresenta o pedido quando o 
pedido tiver sido confirmado pela FOSS. Estes Termos aplicam-
se a qualquer compra, locação ou licenciamento de (i) 
instrumentos, peças sobressalentes e consumíveis da FOSS 
(conjuntamente denominados os “Produtos”), (ii) conjunto de 
serviços digitais da FOSS (“Serviços Digitais”) (conforme 
especificados em http://www.fossanalytics.com/digital-services-
documents),   (iii) serviços de manutenção preventiva e serviços 
ad hoc da FOSS (“Serviços”) (conforme especificados em 
www.fossanalytics.com/PMA  (“Especificação de Serviço”), e (iv) 
soluções totais da FOSS (como a SmartCareTM) (“Soluções 
Totais”) (conforme especificadas em 
http://www.fossanalytics.com/en/support/smartcare). 
 
Estes Termos constituem o acordo integral entre você e a FOSS 
a respeito da matéria aqui tratada, salvo se acordado de outra 
forma por escrito. 
 
 
2. Introdução 
A presente política de garantia se aplica a instrumentos, peças, 
consumíveis, softwares e serviços da FOSS, sendo válida a partir 
de 1 de Junho de 2022. Esta garantia acompanha o instrumento 
durante todo o prazo de garantia. 
 
3. Garantia de Instrumentos 
A FOSS garante que os instrumentos estão em conformidade 
com as especificações publicadas pela FOSS e estão livres de 
defeitos de materiais e de fabricação da seguinte forma: 
 
Novos instrumentos: Pelo prazo de 365 dias contados da data de 
instalação ou 425 dias contados da data da fatura, o que ocorrer 
primeiro. 
 
Instrumentos recondicionados: Pelo prazo de 180 dias contados 
da data da fatura. 
 
Se a FOSS reparar um instrumento coberto pela garantia, as 
peças relevantes poderão ser substituídas por peças novas ou 
recondicionadas, a critério da FOSS. O instrumento ou peça 
reparado ou substituído será coberto até o término do prazo de 
garantia disposto acima referente ao instrumento original, mas 
nenhum reparo ou substituição estenderá o prazo de garantia 
original. 
 
4. Garantia de Peças 
Além do que foi mencionado acima, a FOSS garante que as 
peças instaladas pela FOSS ou por seus representantes ou 
agentes autorizados estão em conformidade com as 
especificações publicadas pela FOSS e estão livres de defeitos 
de materiais e de fabricação da seguinte forma: 
 
Peças novas compradas: Pelo prazo de 365 dias contados da 
data de instalação ou 425 dias contados da data da fatura, o que 
ocorrer primeiro. 
 
Peças recondicionadas compradas: Pelo prazo de 180 dias 
contados da data da fatura. 
 
Se a FOSS reparar ou substituir uma peça coberta pela garantia, 
as peças relevantes poderão ser substituídas por peças novas 
ou recondicionadas, a critério da FOSS. A peça reparada ou 

substituída será coberta até o término do prazo de garantia 
disposto acima referente à peça original, mas nenhum reparo ou 
substituição estenderá o prazo de garantia original. 
 
5. Garantia de Consumíveis 
A FOSS garante que os consumíveis estão em conformidade 
com as especificações publicadas pela FOSS e estão livres de 
defeitos de fabricação e materiais até (i) a “data de vencimento” 
indicada, ou (ii) 90 dias contados da data da fatura. 
 
6. Garantia de Software e Serviços Digitais 
A FOSS garante que o software-padrão e os Serviços Digitais 
funcionarão substancialmente em conformidade com as 
especificações publicadas pela FOSS e com qualquer 
documentação de usuário que acompanhe o produto, pelo prazo 
de 365 dias contados da data da fatura. Qualquer software 
personalizado ou software de terceiros, assim como as versões 
beta e de pré-lançamento do software ou dos Serviços Digitais, 
são fornecidos no estado em que se encontram (“as is”), sem 
garantia de qualquer tipo, incluindo qualquer garantia de 
comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica ou não-
violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros. 
Qualquer garantia de software contida em qualquer contrato de 
licença de software celebrado entre a FOSS e o cliente terá 
precedência sobre esta garantia de software. 
 
7. Garantia de Serviços 
Para instrumentos e peças cobertas pela garantia: A FOSS 
presta serviços gratuitos durante o prazo de garantia aplicável. 
 
Para instrumentos que não estão mais cobertos pela garantia: A 
FOSS presta serviços com base no tempo e materiais gastos. 
 
A FOSS garante que todos os serviços serão executados de 
forma profissional e competente, em conformidade com os 
padrões da indústria. Os serviços de garantia podem ser 
prestados: 1) nas instalações do cliente, 2) como uma 
autossubstituição suportada pela FOSS, ou 3) em um local de 
atendimento FOSS, conforme a FOSS julgar apropriado. 
 
8. Exceções da Garantia 
As garantias da FOSS aqui contidas não cobrem falhas 
decorrentes de: (i) desgaste normal, acidente, uso indevido ou 
qualquer outro uso que não esteja de acordo com a 
documentação da FOSS ou com a prática da indústria; (ii) 
incapacidade do cliente de fornecer energia, ar, suprimentos, 
condições de armazenamento ou um ambiente operacional que 
esteja em conformidade com a documentação da FOSS ou com 
a prática da indústria; (iii) descumprimento dos procedimentos de 
manutenção descritos na documentação e orientações da FOSS; 
(iv) reparo ou manutenção feito por qualquer pessoa que não seja 
a FOSS ou seus representantes autorizados; (v) uso dos 
produtos garantidos ou de qualquer parte deles, ou a entrada em 
contato com quaisquer instrumentos, peças, suprimentos ou 
consumíveis não fabricados, distribuídos ou aprovados pela 
FOSS; ou (vi) quaisquer alterações feitas nos produtos 
garantidos não aprovadas pela FOSS. 
 
9. Isenção de Garantia 
A presente Política de Garantia contém os recursos exclusivos 
do cliente e a única obrigação da FOSS por qualquer violação 
desta Política de Garantia. Estas garantias substituem todas as 
outras garantias, sejam elas expressas ou implícitas, incluindo, 
mas sem implicar em limitação, garantias implícitas de 
comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica. 
Nenhuma alteração desta Política de Garantia obrigará a FOSS, 
a menos que feita por escrito e assinada como um contrato por 
um Representante de Vendas autorizado da FOSS. 
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