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POLÍTICA GLOBAL DE GARANTIA DA FOSS 
 
 
1. Introdução 
Esta política de garantia se aplica a instrumentos, peças, 
consumíveis, software e serviços DA FOSS e é válida a partir de 1° 
de junho de 2020. Esta garantia acompanha o instrumento por todo 
o período de garantia. 
 
2. Garantia do instrumento 
A FOSS garante que os instrumentos estão em conformidade com 
as especificações da FOSS publicadas e estão livres de defeitos de 
materiais e de fabricação da seguinte maneira:  
 
Novos instrumentos: Por um período de 365 dias a partir da data de 
instalação ou 425 dias a partir da data da fatura, o que vier primeiro. 
 
Instrumentos recondicionados: Por um período de 180 dias a partir 
da data da fatura. 
 
Se a FOSS reparar um instrumento que ainda esteja sob a garantia, 
as peças em questão poderão ser substituídas por peças novas ou 
recondicionadas, a critério da FOSS. O instrumento ou peça que 
tiver sido reparado ou substituído estará coberto pela garantia até 
o final do período da garantia original estabelecido acima, mas 
nenhum reparo ou substituição estenderá o período de garantia 
original.  
 
3. Garantia de peças  
A FOSS garante que as peças instaladas pela FOSS ou por seus 
representantes/agentes autorizados estão em conformidade com 
as especificações da FOSS publicadas e estão livres de defeitos de 
material e de fabricação, da seguinte maneira: 
 
Peças novas: Por um período de 365 dias a partir da data de 
instalação ou 425 dias a partir da data da fatura, o que vier primeiro.  
 
Peças recondicionadas: Por um período de 180 dias a partir da data 
da fatura. 
 
4. Garantia de consumíveis 
A FOSS garante que os consumíveis estão em conformidade com 
as especificações da FOSS publicadas e estão livres de defeitos de 
fabricação e materiais até o que ocorrer primeiro: (i) a “data de 
vencimento” declarada ou (ii) 90 dias a partir da data da fatura. 
 
5. Garantia de software e Serviços Digitais 
A FOSS garante que o software padrão e os Serviços Digitais terão 
um desempenho perfeito, de acordo com as especificações 
publicadas da FOSS e qualquer documentação de usuário que 
acompanhe o produto, por um período de 365 dias contados a partir 
da data da fatura. Qualquer software personalizado ou de terceiros, 

bem como as versões beta e de pré-lançamento do software ou dos 
Serviços Digitais são fornecidos “no estado em que se encontram”, 
sem garantia de qualquer tipo, inclusive garantia de 
comercialização, adequação a uma finalidade específica ou não 
violação direitos de propriedade intelectual de terceiros. Qualquer 
garantia de software em qualquer contrato de licença de software 
entre a FOSS e o cliente prevalecerá sobre esta garantia de 
software. 
 
6. Garantia de serviço  
Para instrumentos e peças cobertos pela garantia: A FOSS 
fornecerá serviços gratuitos durante o período de garantia aplicável. 
 
Para instrumentos que não estão mais cobertos pela garantia: A 
FOSS fornece serviços numa base temporal e material. 
 
A FOSS garante que todos os serviços serão executados de 
maneira profissional e capacitada, de acordo com os padrões da 
indústria. Os serviços de garantia podem ser fornecidos 1) nas 
instalações do cliente, 2) como uma autossubstituição suportada 
pela FOSS ou 3) em um local de atendimento FOSS, conforme a 
FOSS considerar apropriado. 
 
7. Exceções de garantia 
As garantias da FOSS neste documento não cobrem falhas 
resultantes de: (i) desgaste normal, acidente, uso indevido ou 
qualquer outro uso que não esteja de acordo com a documentação 
da FOSS ou a prática da indústria; (ii) incapacidade do cliente de 
fornecer energia, ar, suprimentos, condições adequadas de 
armazenamento ou um ambiente operacional que esteja em 
conformidade com a documentação da FOSS ou a prática da 
indústria; (iii) a não observação dos procedimentos de manutenção 
na documentação e orientação da FOSS; (iv) reparo ou serviço 
realizados por qualquer pessoa que não seja a FOSS ou seus 
representantes autorizados; (v) uso dos produtos garantidos ou 
qualquer parte deles, ou a entrada em contato dos mesmos com 
qualquer instrumento, peças, suprimentos ou consumíveis não 
fabricados, distribuídos ou aprovados pela FOSS; ou (vi) quaisquer 
modificações nos produtos garantidos não aprovadas pela FOSS.  
 
8. Limitação da garantia 
Esta Política de Garantia contém os recursos exclusivos do cliente 
e a única obrigação da FOSS por qualquer violação a esta Política 
de Garantia. Essas garantias substituem todas as outras, 
expressas ou implícitas, incluindo, porém sem se limitar a garantias 
implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade 
específica. Nenhuma modificação feita a esta Política de Garantia 
obrigará a FOSS, a menos que feita por escrito e executada como 
um contrato por um Representante de Vendas autorizado da FOSS.

 


