REVISÃO 2
Março de 2021

SOLUÇÕES PARA MINERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS DA SANDVIK
GARANTIA PADRÃO
(Em vigor para equipamentos, peças de reposição, ferramentas para perfuração de rochas e consumíveis
Sandvik vendidos depois de 25 de março de 2021)
1. Definições:
1.1.

Comissionamento significa o processo realizado após a Entrega, a fim de verificar se o Equipamento da Sandvik
funciona de acordo com as especificações dispostas no Contrato, o que resultará na emissão de um certificado
de comissionamento ou declaração similar por escrito. Caso o Comprador atrase ou frustre, sem justificativa,
a possibilidade de a Sandvik concluir o processo de comissionamento, mesmo que tal processo pudesse ser
concluído, o Comissionamento será considerado concluído após um (1) mês contado a partir da data de
Entrega.

1.2.

Contrato significa o contrato, redigido e celebrado entre a Sandvik ou um Distribuidor da Sandvik e o
Comprador, para o fornecimento dos Produtos da Sandvik.

1.3.

Entrega significa a data de (i) envio da encomenda ou (ii) entrega conforme a condição de venda acordada em
Contrato.

1.4.

Comprador significa o cliente que comprou Produtos da Sandvik diretamente da Sandvik e/ou de um
Distribuidor da Sandvik. Nos limites da lei e, exceto se acordado de outra forma por escrito, a Sandvik não
fornece nem estende quaisquer garantias a terceiros além do primeiro usuário final.

1.5.

Sandvik refere-se à entidade relevante do Grupo Sandvik.

1.6.

Consumíveis da Sandvik referem-se a novos produtos: ferramentas de penetração de solo (incluindo produtos
Shark), rebolos de copo cônico e discos de desbaste, fornecidos diretamente pela Sandvik ao usuário final ou
por meio de um Distribuidor da Sandvik, conforme disposto no Contrato.

1.7.

Distribuidor Sandvik refere-se à empresa que foi contratualmente nomeada para representar a Sandvik como seu
distribuidor a fim de promover e comercializar os Produtos da Sandvik em um determinado território.

1.8.

Equipamentos da Sandvik referem-se a novos produtos: máquinas de carregamento e transporte,
equipamentos de perfuração, compressores e boosters subterrâneos, máquinas de corte mecânico e sistemas,
fornecidos diretamente pela Sandvik ao usuário final ou por meio de um Distribuidor da Sandvik, conforme
disposto no Contrato.

1.9.

Produtos da Sandvik significam o Equipamento Sandvik e/ou Peças de reposição Sandvik e/ou Ferramentas
para rochas Sandvik e/ou Consumíveis Sandvik.

1.10. Grupo Sandvik significa qualquer empresa afiliada da AB Sandvik.
1.11. Ferramentas de perfuração de rochas da Sandvik referem-se a novas ferramentas de perfuração de rochas,
incluindo consumíveis de perfuração (adaptadores Shark, tubos de perfuração, hastes de perfuração, canos de
perfuração, bits, ferramentas e equipamentos de perfuração de chaminé, martelos de fundo), ferramentas de
corte e tirantes, bem como afiadoras de bits fornecidos diretamente pela Sandvik ao usuário final ou por meio
de um Distribuidor da Sandvik, conforme disposto no Contrato.
1.12. Peças de reposição da Sandvik referem-se a quaisquer peças de reposição novas (exceto Consumíveis da Sandvik),
fornecidas ao Comprador diretamente pela Sandvik ou por meio de um Distribuidor da Sandvik, conforme disposto
no Contrato, incluindo qualquer hardware fornecido junto com serviços digitais ou conectados.
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1.13. Garantia Sandvik ou Garantia significa este documento.
1.14. Formulário de Registro de Garantia Sandvik refere-se ao documento de registro dos Equipamentos da Sandvik
fornecido de acordo com a cláusula 5 desta Garantia Sandvik.
2. Cobertura de Garantia
2.1.

Durante o período de vigência desta Garantia e sujeito aos termos e condições desta Garantia, a Sandvik
compromete-se a reparar, reembolsar ou substituir (a seu critério) quaisquer Produtos da Sandvik que
apresentarem defeitos de material ou de fabricação, conforme disposto na cláusula 7 da Garantia.

3. Períodos de Garantia
3.1.

3.2.

Início do período de Garantia. Os períodos de Garantia começam conforme o que segue:
3.1.1.

para Equipamentos da Sandvik: a partir da data do Comissionamento ou da data em que a Sandvik
firmar o Formulário de Registro de Garantia; e

3.1.2.

para Peças de Reposição, Ferramentas de Perfuração de Rochas, Consumíveis da Sandvik, conjunto de
baterias Artisan e módulo de bateria Artisan: a partir da data de Entrega.

Término dos períodos de Garantia. O período de Garantia terminará 18 (dezoito) meses contados a partir da
data de Entrega ao Comprador ou na data indicada abaixo, considerando a categoria do produto:
3.2.1.

Equipamentos de perfuração
3.2.1.1. Equipamentos de perfuração Top Hammer de superfície: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil)
horas de funcionamento do motor, exceto para os seguintes componentes, que têm Garantia
adicional: sistema de parafusos do compressor: 12 (doze) meses sem limite de horas de
funcionamento; bombas e motores de pistão: 12 (doze) meses sem limite de horas de
funcionamento; e perfuratrizes hidráulicas: 12 (doze) meses ou 1.000 (mil) horas de uso;
3.2.1.2. Equipamentos de perfuração Top Hammer subterrâneos: doze (12) meses;
3.2.1.3. Perfuratrizes hidráulicas: 12 (doze) meses ou 1.000 (mil) horas de uso;
3.2.1.4. Equipamentos de perfuração Down the Hole de superfície: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas
mil) horas de funcionamento do motor, exceto para os seguintes componentes, que têm
Garantia adicional: sistema de parafusos do compressor: 12 (doze) meses sem limite de
horas de funcionamento; bombas e motores de pistão: 12 (doze) meses sem limite de horas
de funcionamento; e cabeça rotativa: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de
funcionamento do motor;
3.2.1.5. Martelo Down the Hole (se vendido com o novo equipamento de perfuração): 3 (três) meses
a partir da data de Entrega;
3.2.1.6. Equipamentos de perfuração in the hole subterrâneos: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil)
horas da unidad hidráulica, exceto boosters de pistão integrados: 1.000 (mil) horas de
operação; e
3.2.1.7. Equipamentos de perfuração rotativos e equipamentos de perfuração Down the Hole de alta
pressão: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento do motor, exceto para
os seguintes componentes, que têm Garantia adicional: sistema de parafusos do
compressor: 24 (vinte e quatro) meses sem limite de horas de funcionamento; cabeça
rotativa: 12 (doze) meses sem limite de horas de funcionamento; bombas e motores de
pistão: 12 (doze) meses sem limite de horas de funcionamento; e cilindros de macaco
hidráulico e de alimentação: 12 (doze) meses sem limite de horas de funcionamento.
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3.2.2.

Carregamento e transporte
3.2.2.1. Carregadeiras LHD e caminhões: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de
funcionamento do motor (ou horas de operação para equipamentos elétricos e veículos
Artisan); e
3.2.2.2. Dispositivos de sistema de engate rápido: 6 (seis) meses.

3.2.3.

Corte mecânico
3.2.3.1. Equipamento: 12 (doze) meses ou 4.000 (quatro mil) horas de funcionamento do motor
hidráulico, exceto para os seguintes componentes: Cabeçote de perfuração: 6 (seis) meses;
e
3.2.3.2. Carregadeiras à prova de fogo: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento
do motor.

3.2.4.

Compressores e boosters subterrâneos
3.2.4.1. Boosters de pistão: 12 (doze) meses ou 1.000 (mil) horas de operação; e
3.2.4.2. Compressores e boosters de parafuso: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de
operação.

3.2.5.

Sistemas
3.2.5.1. A automação integrada na máquina ou os sistemas de supressão de incêndio instalados
como parte da nova estrutura da máquina (carregadeira LHD, caminhão, equipamento de
perfuração etc.) seguem os termos de garantia da máquina em que estiverem instalados;
3.2.5.2. Sistema de automação exceto automação integrada: 12 (doze) meses; e
3.2.5.3. Supressão de incêndio: 12 (doze) meses.

3.2.6.

Peças de reposição da Sandvik
3.2.6.1. Peças de reposição em geral: 3 (três) meses ou 500 (quinhentas) horas de operação a partir
da data de Instalação e, no máximo, 6 (seis) meses a partir da data de Entrega;
3.2.6.2. Perfuratrizes hidráulicas: perfuratrizes hidráulicas instaladas em equipamentos de perfuração
usados: 6 (seis) meses a partir da data de Entrega ou 500 (quinhentas) horas de uso; e
3.2.6.3. Conjuntos de baterias Artisan e módulos de bateria Artisan: 12 (doze) meses ou 2.000 (duas
mil) horas de operação a partir da data de Entrega, o que ocorrer primeiro.

3.2.7.

Ferramentas de perfuração de rochas da Sandvik
3.2.7.1. Consumíveis para perfuração: 3 (três) meses a partir da data de Entrega;
3.2.7.2. Ferramentas de corte e tirantes: 3 (três) meses a partir da data de Entrega;
3.2.7.3. Afiadoras de bits e peças de reposição: 6 (seis) meses a partir da data de Entrega, ou 3 (três)
meses a partir da data de Instalação apenas para peças de reposição; e
3.2.7.4. A Sandvik não dá garantias e se exime expressamente de quaisquer responsabilidades por
outras ferramentas de perfuração de rochas.

3.2.8.

Consumíveis da Sandvik
3.2.8.1. Ferramentas de penetração de solo (incluindo produtos Shark): 3 (três) meses a partir da
data de Entrega; e
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3.2.8.2. Rebolos de copo cônico e discos de desbaste: 3 (três) meses a partir da data de Entrega.
3.3.

Garantia estendida opcional. A Sandvik poderá oferecer ao Comprador a oportunidade de adquirir a Garantia
Estendida em outro documento. Quaisquer garantias estendidas serão regidas pelos termos e condições
dispostos no documento referente à Garantia Estendida.

4. Exceções
4.1.

4.2.

Nos limites permitidos por lei:
4.1.1.

Ficam excluídos todos os termos, condições, garantias, compromissos, deveres e soluções dispostos
em lei ou estatuto em relação aos Produtos da Sandvik.

4.1.2.

A Sandvik se exime expressamente de quaisquer responsabilidades com relação a qualquer outra
parte que não seja o Comprador na qualidade de primeiro usuário final.

A Sandvik não dá garantias e se exime expressamente de quaisquer responsabilidades por:
4.2.1.

desgaste natural dos Equipamentos da Sandvik, serviços ordinários de manutenção e substituição de
peças, incluindo, mas não limitados a, regulagens de motores, ajustes, inspeções e danos resultantes
de tais processos;

4.2.2.

desgaste natural das Peças de Reposição da Sandvik e danos resultantes de tal processo;

4.2.3.

todas as peças de desgaste e consumíveis (exceto Consumíveis da Sandvik) incluindo, mas não
limitadas a, lacres, filtros, mangueiras, correias em V, pneus, adaptadores, pregos, parafusos, arruelas,
conectores de brocas, mandris, diafragmas, fixadores, correntes e rodas dentadas, fusíveis, bicos
pulverizadores, polias, cabos, emborrachados, picaretas, serras, facas, combustível, líquido de
refrigeração, óleos e lubrificantes, peças de reserva (amortecedores e eixos do amortecedor de
choque), buchas de plataforma e ferramentas de engate de rebolos de copo cônico;

4.2.4.

danos decorrentes da incapacidade do Comprador de operar ou usar os Equipamentos da Sandvik de
maneira apropriada ou de acordo com as instruções de operação da Sandvik, ou devido a sobrecarga
ou não seguimento das instruções de serviço e operação, ou danos causados por acidentes, ou ainda
danos causados por trabalhar além das capacidades nominais ou por exceder ou não atender às
recomendações de alimentação de energia;

4.2.5.

danos decorrentes de negligência ou incapacidade do Comprador de armazenar, manter ou instalar
os Produtos da Sandvik de maneira apropriada, conforme as instruções de armazenamento e
manutenção da Sandvik ou boletins informativos (se disponíveis);

4.2.6.

danos decorrentes de, mas não limitados a, condições operacionais, tais como uso em águas de grande
profundidade e/ou correnteza, estradas malconservadas, poeira, ventilação inadequada, calor
excessivo, o que pode causar falha prematura de componentes projetados e fabricados de acordo com
padrões industriais vigentes;

4.2.7.

quaisquer defeitos ou danos decorrentes de (i) materiais fornecidos ou (ii) projetos que tenham sido
fornecidos, especificados ou definidos pelo Comprador ou (iii) quaisquer outros defeitos ou danos
decorrentes de ações ou definições do Comprador;

4.2.8.

quaisquer defeitos ou danos decorrentes de omissão, falha ou incorreção de critérios, dados da
aplicação ou outras informações fornecidas ou repassadas à Sandvik pelo Comprador ou quaisquer de
seus mandatários;

4.2.9.

quaisquer danos causados por peças ou componentes que não forem Peças de Reposição da Sandvik
ou forem decorrentes de tecnologia ou interface de terceiros;
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4.2.10. aplica-se o disposto na cláusula 8.3 aos casos de Produtos da Sandvik que apresentarem defeitos
decorrentes de peças ou consumíveis diferentes das Peças de Reposição ou Consumíveis da Sandvik
instalados, acoplados ou anexados a eles;
4.2.11. danos a quaisquer peças ou componentes fornecidos por terceiros causados pelos Produtos
da Sandvik;
4.2.12. Peças de Reposição da Sandvik que não estejam em uso ou instaladas de acordo com as aplicações
recomendadas pelo fabricante original do equipamento (OEM);
4.2.13. quaisquer despesas como mão de obra, hospedagem, refeições, viagens e despesas similares
ou transporte;
4.2.14. melhorias e atualizações dos produtos realizadas ou disponibilizadas pela Sandvik, salvo indicação em
contrário da Sandvik por escrito;
4.2.15. Peças de Reposição da Sandvik ou peças de Equipamentos da Sandvik que puderem ser
reparadas ou corrigidas com medidas básicas, incluindo, mas não limitadas a, troca de lacres, apertos
ou ajustes;
4.2.16. para produtos Artisan: módulos de bateria e conjuntos de baterias que não tenham sido armazenados
ou conservados de acordo com as instruções de armazenamento, operação e manutenção da Artisan;
e
4.2.17. quaisquer defeitos ou danos decorrentes de instalação, inspeções de condição, assistência técnica e
execução de reparos necessários não realizados pela Sandvik ou por seu parceiro de serviços aprovado
e, para sistemas de supressão de incêndio, qualquer defeito ou dano decorrente de instalação e
comissionamento por um técnico não autorizado e aprovado pela Sandvik.
5. Registro da Garantia
5.1.

No ato de Comissionamento dos Equipamentos da Sandvik, um documento de implementação e um
Formulário de Registro de Garantia da Sandvik serão preenchidos e assinados pelo Comprador e, então,
enviados ao representante da Sandvik em até 14 (quatorze) dias a partir da data do Comissionamento. Para
Produtos da Sandvik aplicáveis, o Registro de Garantia da Sandvik deve ser realizado on-line em plataforma
digital específica para registro de Garantia da Sandvik.

5.2.

O Formulário de Registro de Garantia da Sandvik preenchido e assinado deve ser recebido pela Sandvik ou pelo
meio de registro em uma plataforma digital, antes que quaisquer pedidos de garantia sejam processados e
considerados pela Sandvik.

5.3.

O Registro de Garantia para motores deve ser realizado separadamente perante um representante local do
fabricante do motor (OEM), durante o Comissionamento.

6. Procedimento de Pedido de Garantia
6.1.

Pedido feito pelo Comprador. Para garantir seus direitos dispostos nesta Garantia, o Comprador prontamente
informará à Sandvik ou ao Distribuidor da Sandvik, por escrito, quaisquer defeitos apresentados e concederá
à Sandvik a devida oportunidade de inspecionar e sanar tais defeitos.
Nos casos em que tais defeitos possam causar danos, o Comprador deverá informar imediatamente à Sandvik
ou ao Distribuidor da Sandvik, por escrito. Caso o defeito não seja notificado, o Comprador arcará com os riscos
de danos ao Produto da Sandvik. O Comprador tomará as devidas medidas para minimizar danos, devendo,
para tanto, agir em conformidade com as instruções da Sandvik.

6.2.

Formulário de Pedido de Garantia. Os pedidos de garantia devem ser enviados por escrito, por meio de
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um formulário de "Solicitação de Garantia da Sandvik". Os formulários devem ser totalmente preenchidos
e entregues a um representante da Sandvik em até 14 (quatorze) dias corridos, a partir da data em que
o defeito foi constatado ou deveria ter sido constatado pelo Comprador. Os pedidos realizados após
esse período serão negados e o Comprador perderá o direito de reparo do defeito nos termos desta Garantia.
Cada suposto defeito deve ser detalhado em um formulário separado de Solicitação de Garantia da Sandvik.
6.3.

Comprovação. Os Formulários de Solicitação de Garantia da Sandvik devem ser acompanhados de fotografias
digitais demonstrando, claramente, o defeito ou falha, assim como documentação do histórico do serviço
(incluindo dados coletados e/ou amostras de óleo testado e/ou configurações de pressão de óleo, se aplicável).
A Sandvik poderá solicitar informações adicionais e/ou dados operacionais, quando julgar necessário. Nesse
caso, o Comprador deve informar tais informações à Sandvik em até 5 (cinco) dias após o recebimento da
solicitação. Os formulários de Solicitação de Garantia da Sandvik relacionados a falhas em britadeiras também
devem incluir um "Relatório de Falha de Desvio da Sandvik". Se o pedido estiver relacionado à falha em um
compressor, os formulários de Solicitação de Garantia da Sandvik sobre falha em brocas pedestais incluirão
um "Relatório de Falha de Compressor".

6.4.

Motores. Os pedidos relacionados a motores serão tratados por um representante local do fabricante do
motor (OEM). O Comprador deve enviar uma cópia da notificação à Sandvik.

6.5.

Comprovação de compra. Todos os pedidos de garantia precisarão incluir um comprovante de compra,
por exemplo:
6.5.1.

cópia da ordem de compra ou número da ordem de compra;

6.5.2.

cópia da nota fiscal ou número da nota fiscal; ou

6.5.3.

relatório de remuneração por serviço prestado.

6.6.

Política de devolução. O Comprador deverá continuar de posse do Produto Sandvik, componente ou peça do
Produto Sandvik que alegar defeituoso por 90 (noventa) dias, a partir da data de alegação do defeito.
Para viabilizar a inspeção da Sandvik e, mediante solicitação da Sandvik, a peça ou o componente
alegadamente defeituoso deverá ser enviado, conforme suas orientações e a suas custas, para um local
definido pela Sandvik. Nenhuma peça poderá ser devolvida à Sandvik sem o seu prévio consentimento,
por escrito. Sendo aceito o pedido e após o processamento da Garantia, a titularidade de peças ou
componentes defeituosos devolvidos deverá ser transferida para a Sandvik.

6.7.

Endereço para Devolução. As peças serão devolvidas a seu representante local da Sandvik.

6.8.

Recurso. Os recursos contra decisões sobre pedidos de garantia deverão ser encaminhados, por escrito,
ao representante da Sandvik, no prazo de 14 (quatorze) dias corridos, a partir da data da tomada de decisão.
Após esse período, a decisão será final.

7. Obrigações da Sandvik sob esta Garantia
7.1.

7.2.

Após recebimento do Formulário de Solicitação de Garantia da Sandvik e do aceite do pedido, as obrigações
da Sandvik sob esta Garantia estão limitadas a, a critério da Sandvik:
7.1.1.

reembolso do valor pago pelo Produto da Sandvik, pelo preço do pedido de reposição de estoque;

7.1.2.

reparo do Produto da Sandvik; ou

7.1.3.

substituição gratuita do Produto da Sandvik, na modalidade Entregue com Impostos Pagos
(DDP, conforme condições de venda de 2020), na sede do representante local da Sandvik.

Garantia de peças substituídas. Caso um defeito em peças de um Equipamento da Sandvik ou em Peças de
Reposição da Sandvik seja sanado, a Garantia da peça reparada ou substituída será válida até o período da
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Garantia original do Equipamento da Sandvik ou das Peças de Reposição da Sandvik fornecidos.
7.3.

Garantia de ferramentas de perfuração de rochas e consumíveis da Sandvik substituídos. Em caso de
substituição de Ferramentas de Perfuração de Rochas ou Consumíveis da Sandvik, será concedida a Garantia
pelo mesmo período atribuído a novas Ferramentas de Perfuração de Rochas e Consumíveis da Sandvik,
a partir da data de substituição.

8. Limitação de Responsabilidades
8.1.

Limitação global de responsabilidades. Nos limites da lei, a responsabilidade da Sandvik em relação a um único
pedido ou à soma de pedidos decorrentes ou relacionados a qualquer Contrato ou de outra forma não
excederá o valor de compra do Produto da Sandvik conforme tal Contrato em relação ao qual tenha surgido
a responsabilidade.

8.2.

Valor mínimo. Os pedidos de garantia devem ter como objeto valor igual ou superior a cinquenta euros
(EUR 50) ou valor equivalente em outra moeda.

8.3.

Somente Produtos da Sandvik. Esta Garantia cobre somente os Produtos da Sandvik. A Sandvik se exime de
quaisquer responsabilidades a respeito de bens de outras empresas. O uso de produtos não originais Sandvik
anulará ou afetará esta Garantia, nos casos em que tais produtos tiverem causado ou contribuído para
quaisquer danos aos Produtos da Sandvik. Além das hipóteses dispostas na cláusula 4, serão desconsiderados
pedidos de garantia nos seguintes casos:
8.3.1.

se forem usadas peças de reposição não originais da Sandvik nos Equipamentos da Sandvik; ou

8.3.2.

se Peças de Reposição da Sandvik, Ferramentas de Perfuração de Rochas da Sandvik ou Consumíveis
da Sandvik forem desmontadas e usadas em produtos diferentes dos Equipamentos da Sandvik, ou no
caso de serem usadas ou instaladas sem atender às recomendações da fabricante original do
equipamento (OEM).

8.4.

Suspensão da garantia. Esta garantia não será suspensa por falta de uso ou uso intermitente dos Produtos
Sandvik, ou por quaisquer outros motivos.

8.5.

Proibição de cessão. Nos limites da lei, o Comprador concorda e reconhece que todas as garantias dispostas
neste documento serão imediatamente extintas caso o Comprador transfira ou ceda, expressa ou tacitamente,
ou de qualquer forma transmita quaisquer de seus direitos sob esta Garantia a terceiros. Quaisquer tentativas
do Comprador de ceder ou transferir as garantias fornecidas pela Sandvik a terceiros serão nulas e sem efeito,
exceto mediante consentimento por escrito da Sandvik. Tal consentimento estará sempre sujeito à inspeção
dos Equipamentos da Sandvik e a um Formulário de Registro de Garantia da Sandvik separado. Em nenhuma
hipótese, uma cessão ou transferência de garantia concedida estenderá o período inicial da Garantia concedida
a um Equipamento da Sandvik.

8.6.

Garantia completa. Esta Garantia substitui quaisquer outras garantias ou condições contratuais ou legais.
A Sandvik não faz declaração, promessa ou garantia (seja caução, antecedente ou outra) em relação à
qualidade, execução ou isenção de defeitos de quaisquer Produtos da Sandvik. Em particular, não é concedida
nenhuma garantia real ou implícita em relação à negociabilidade, adequação a um propósito específico, ou
capacidade de obter qualquer resultado ou qualidade. Nenhuma outra garantia expressa ou implícita será
concedida, a menos que expressamente concedida pela Sandvik, por escrito. Esta Garantia contém todos os
termos e condições de garantia acordados entre a Sandvik e o Comprador.

8.7.

Sem indenizações por danos indiretos. Independentemente da forma como surgir o prejuízo e da causa
da ação (incluindo quaisquer pedidos por descumprimento de contrato ou garantia, ato ilícito civil
(incluindo negligência), responsabilidades sobre o produto, indenizações, contribuições, responsabilidade
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objetiva, ou outra teoria jurídica) e, nos limites da lei, a Sandvik se exime de qualquer responsabilidade de
natureza consequencial, incidental, indireta, especial, por danos exemplares ou punitivos, e qualquer perda de
ganhos, lucro ou receita reais ou antecipados; perda de negócios ou clientes; perda de economias ou
economias antecipadas; perda de contratos ou oportunidades relacionadas a quaisquer outros contratos,
incluindo o Contrato; perda de quaisquer outras oportunidades; perda de acesso a mercados; despesas para
conseguir fornecimento alternativo ou substituto aos Produtos da Sandvik; perda de produção ou perdas
relacionadas a interrupções de fornecimento (incluindo despesas para conclusão de tarefas incompletas);
perdas decorrentes de quaisquer acordos entre o Comprador e terceiros, relacionados a qualquer Contrato ou
Produtos da Sandvik, incluindo acordos de compra, venda ou distribuição; perda de uso; perda de bem ou de
equipamentos; perda por motivo de paralisação ou não operação; aumento de capital ou custos operacionais;
perda de credibilidade ou reputação; perda de informações ou dados; aumento de custos financeiros ou custos
para obter novos financiamentos; e qualquer dispêndio de tempo por gerentes ou funcionários. O Comprador
abdica do direito a uma indenização por danos indiretos por parte da Sandvik, membros do Sandvik Group ou
quaisquer de suas afiliadas, contratados, subcontratados, consultores, empregados, agentes e Distribuidores
da Sandvik por quaisquer perdas ou danos dispostos nesta cláusula 8.7 e os indenizará por quaisquer desses
itens.
8.8.

Serão aplicadas todas as limitações nesta Garantia em relação à responsabilidade da Sandvik, mesmo que as
garantias da Sandvik não cumpram seu propósito fundamental ou sejam consideradas inválidas ou não aplicáveis.

Nota importante: Os Distribuidores da Sandvik não estão autorizados a fazer quaisquer interpretações, promessas ou declarações nem a fazer
quaisquer modificações dos termos ou limitações desta Garantia. Este documento contém todas as garantias oferecidas pela Sandvik.

EQUIPAMENTOS DA SANDVIK
Produto

Termos de Garantia
Equipamentos de perfuração

Equipamentos de perfuração rotativos e
Equipamentos de perfuração Down the Hole de alta
pressão (exceto sistema de parafusos do 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento
compressor, cabeças rotativas , Bombas e motores do motor
de pistão e Cilindros de macaco hidráulico e de
alimentação)
Sistema de parafusos do compressor

24 (vinte e quatro) meses e sem limite de horas de
funcionamento para equipamentos de perfuração rotativos

Cabeça rotativa

12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração rotativos

Bombas e motores de pistão

12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração rotativos

Cilindros
de
de alimentação

macaco

hidráulico

e 12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração rotativos

Equipamentos de perfuração Top Hammer de
superfície (exceto sistema de parafusos do 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento
compressor, Bombas e motores de pistão e do motor
Perfuratrizes hidráulicas)
Sistema de parafusos do compressor

12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração Top Hammer de superfície

Bombas e motores de pistão

12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração Top Hammer de superfície

Perfuratrizes hidráulicas

12 (doze) meses ou 1.000 (mil) horas de uso para equipamentos
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EQUIPAMENTOS DA SANDVIK
Produto

Termos de Garantia
de perfuração Top Hammer de superfície

Equipamentos de perfuração Top
Hammer subterrâneos

12 (doze) meses

Perfuratrizes hidráulicas

12 (doze) meses ou 1.000 (mil) horas de uso

Equipamentos de perfuração in the hole subterrâneos
12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas da unidade hidráulica
(exceto boosters de pistão
Boosters de pistão

1.000 (mil) horas de operação

Martelos Down the Hole (se vendidos com o
3 (três) meses
equipamento de perfuração)
Equipamentos de perfuração “Down the Hole” de
superfície (exceto sistema de parafusos do 12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento
compressor, cabeça rotativa e Bombas e motores do motor
de pistão)
Sistema de parafusos do compressor

12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração “Down the Hole” de superfície

Cabeça rotativa

12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento do
motor para equipamentos de perfuração “Down the Hole” de
superfície

Bombas e motores de pistão

12 (doze) meses e sem limite de horas de funcionamento para
equipamentos de perfuração “Down the Hole” de superfície
Carregamento e transporte
12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento do
motor, ou horas de operação para equipamentos elétricos e
veículos Artisan

Carregadeiras LHD e caminhões
Dispositivos do sistema de engate rápido

6 (seis) meses
Corte mecânico

Corte mecânico

12 (doze) meses ou 4.000 (quatro mil) horas de funcionamento
do motor hidráulico, exceto para os seguintes componentes:
Cabeçote de perfuração: 6 (seis) meses

Carregadeiras à prova de fogo

12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de funcionamento
do motor
Boosters e compressores

Boosters de pistão

12 (doze) meses ou 1.000 (mil) horas de operação

Boosters e compressores de parafuso

12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de operação
Sistemas

Automação integrada em uma máquina
Incluída como parte dos termos de Garantia para a máquina na
(carregadeira LHD, caminhão, equipamento de
qual está instalada
perfuração etc.)
Sistema de automação, exceto automação integrada

12 (doze) meses

Supressão de incêndio

12 (doze) meses
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA SANDVIK
Produto

Termos de Garantia

Peças de reposição em geral

3 (três) meses ou 500 (quinhentas) horas de operação a partir da
data de Instalação, e no máximo 6 (seis) meses a partir da data de
Entrega

6 (seis) meses a partir da data de Entrega ou 500 (quinhentas)
Perfuratrizes hidráulicas instaladas em equipamentos
horas de uso a partir da data de instalação no equipamento de
de perfuração usados
perfuração usado
Caixa de engrenagens de cortador: 9 (nove) meses ou 2.000 (duas
mil) horas de escavação a partir da data de Instalação e, no
máximo, 12 (doze) meses a partir da data de Entrega; caso a
substituição seja realizada pelo cliente, é necessário
consentimento (protocolo de inspeção digital) por parte da
Sandvik.
Componentes principais de corte
instalados em uma máquina usada

Motor elétrico do cortador (>200 kW): 9 (nove) meses ou
mecânico 2.000 (duas mil) horas de escavação a partir da data de
Instalação, e no máximo 12 (doze) meses a partir da data de
Entrega; caso a substituição seja realizada pelo cliente,
é necessário consentimento (protocolo de inspeção digital) por
parte da Sandvik.
Cabeçote de perfuração: 6 (seis) meses a partir da data
de Instalação, e no máximo 9 (seis) meses a partir da data
de Entrega

Peças de reposição das afiadoras de bits

6 (seis) meses a partir da data de Entrega ou 3 (três) meses a
partir da data de Instalação

Conjunto de baterias da Artisan

12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de operação

Módulo de bateria da Artisan

12 (doze) meses ou 2.000 (duas mil) horas de operação

FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO DE ROCHAS DA SANDVIK
Produto

Termos de Garantia

Consumíveis para perfuração

3 (três) meses a partir da data de Entrega

Ferramentas de corte e tirantes

3 (três) meses a partir da data de Entrega

Afiadoras de bits

6 (seis) meses a partir da data de Entrega

CONSUMÍVEIS DA SANDVIK
Produto

Termos de Garantia

Ferramentas de penetração de solo

3 (três) meses a partir da data de Entrega

Peças de desgaste de rotores para britadores 3 (três) meses a partir da data de Entrega
de impacto
Rebolos de copo cônico e discos de desbaste

3 (três) meses a partir da data de Entrega

