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KAVO B.V. 
PROCEDIMENTOS DE GARANTIA 

=============================================================================  

A KAVO B.V. declara que cada peça Kavo Parts fornecida tem garantia de 3 anos após entrega ao 
cliente directo da KAVO BV. As Garantias/reclamações são sobre o material e erros de produção. 

PROCEDIMENTOS PARA A APROVAÇÃO DA GARANTIA / DANOS PROVOCADOS 

Garantias (com ou sem danos): A garantia só é válida quando estiverem reunidas as seguintes 
Condições: 

· A manutenção do veículo deve ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante. 
· Em caso de garantia com danos provocados (horas, outro material além do fornecido pela Kavo, a 
KAVO B.V. deve ser notificada do pedido de garantia no prazo de oito dias úteis, por escrito, com o 
envio do formulário de garantia devidamente preenchido. O formulário pode ser descarregado no 
website; https://www.kavoparts.com/pt-pt/condicoes-e-formularios/ 
Para determinar a causa da falha a KAVO deve ter a oportunidade de examinar o veículo. Nenhuma 
reparação ou desmontagem deve ser efectuada em a autorização prévia escrita da KAVO. 
· A peça deve ser instalada de acordo com as especificações do guia de utilização ou especificações 
de Origem. Esta informação é obtida ou procedente de dados OE. 
· A peça deve ser utilizada de acordo a aplicação indicada pela KAVO B.V. O catálogo digital é o mais 
actual para determinar a aplicação da peça. 
· O defeito não seja o resultado de uso impróprio ou inadequado, manutenção inadequada ou 
desgaste geral. 
· A peça Kavo Parts ou o veículo no qual esteja montada, seja utilizada de acordo com a sua 
finalidade. 
· Aplica-se apenas para defeitos de fabrico. 
· A garantia dos amortecedores expira se: 

o os amortecedores esquerdo e direito não forem substituídos ao mesmo tempo. 
o a haste do pistão ou o retentor de óleo estiverem danificados, em resultado de segurar a 

haste do pistão com um alicate (em vez de o fazer com as ferramentas correctas). 
o O dano for causado por um acidente. 

· O veículo deve ser usado em condições normais. Isso significa não participar em corridas ou outras 
utilizações não previstas para o veículo. 
· As peças só podem ser devolvidas, após aprovação e com nº de processo. Se as peças são 
devolvidas sem aprovação e nº de processo, o pedido de análise não será processado. 
 

 

 

 

https://www.kavoparts.com/pt-pt/condicoes-e-formularios/ 


 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA A RESOLUÇÃO 

· A comunicação deverá ser entre a KAVO B.V. e o cliente directo da KAVO B.V. 
· Para solicitar um reembolso, será necessário preencher na totalidade o nosso formulário de pedido 
de garantia e enviá-lo com antecedência, indicando cada componente relacionado com a 
reclamação. No caso de existirem informações importantes em falta, que não possam ser 
comprovadas com documentação ou que não correspondam aos factos, a reclamação em garantia 
será rejeitada sem testes técnicos. Documentação ou correções posteriormente enviadas não 
poderão ser processadas. 
· Se forem solicitadas mais informações por parte da KAVO B.V. e, não exista resposta num prazo de 
dez dias uteis, o pedido será automaticamente rejeitado. 
· O trabalho de reparação deve ser efectuado pela oficina ou garagem que montou a peça 
reclamada. O trabalho de mão-de-obra deve estar indicado numa factura com todos os detalhes da 
oficina ou garagem, nome, endereço, contribuinte. Caso não seja possível e/ou a reparação não 
possa ser feita pela empresa original, então a Kavo tem de ser notificada previamente para autorizar 
qualquer alteração. 
· O reembolso é limitado ao valor correspondente aos danos directos provocados pela peça. O 
veículo será entregue nas mesmas condições antes do incidente. Os custos com a desmontagem e 
instalação são reembolsados de acordo com os dados do fabricante e apenas mediante a 
apresentação da factura original da data de referência. A taxa horária é indexada à taxa horária por 
país e reembolsada até um máximo de €55 por hora. Deve ser apresentada a factura da primeira 
instalação. Para componentes com possibilidades de diagnóstico, é necessário indicar o erro e a data 
do erro.  
· A KAVO B.V. determinará se será necessário o envio de um especialista ao local, após a participação 
do incidente de garantia. 
· A avaliação por um especialista é vinculativa 
· Se a falha não resultar da peça Kavo Parts, os custos das despesas serão cobrados ao cliente. 
· Os custos da devolução do material defeituoso são por conta do cliente. Se a reclamação for 
aprovada, os custos serão compensados. Se a reclamação for rejeitada os custos de devolução serão 
por conta do cliente 
· Qualquer custo de reboque será reembolsado à oficina mais próxima, até um montante máximo de 
100 euros. 
· O valor do material necessário para a reparação será devolvido ao preço de custo do reparador 
(sem componente de lucro) 
 
Os termos e as condições gerais são aplicáveis à avaliação e ao tratamento das reclamações em 
garantia. A garantia é emitida por KAVO B.V. 


