
 

 

GARANTIA 

THERMACUT, k. s. 

Sokolovská 574, 686 01 Uherské Hradiště, República Tcheca 

Número de identificação da empresa.: 46963715, registrado no Registro Comercial no Tribunal Regional em 

Brno sob arquivo No. C 6562 

 

Este Certificado de Garantia faz parte integrante das Condições Comerciais Gerais ("GBC") da 

THERMACUT, k.s. (o "Vendedor") e se aplica a fornecimentos de bens sob contrato celebrado entre o 

Vendedor e a outra parte contratante como o destinatário dos bens (o "Comprador"); os termos aqui 

utilizados têm o mesmo significado que lhes é atribuído no GBC 

1. O Vendedor, por meio deste documento, fornece ao Comprador uma garantia de qualidade (aqui referida 

como "Garantia") afirmando que os bens abaixo especificados entregues sob o Contrato manterão, pelo 

período de garantia abaixo especificado, as características estipuladas na ficha de dados técnicos dos bens 

disponíveis nas páginas do Vendedor (www.br.thermacut.net, www.thermacut.net, www.thermacut.com, 

www.ex-trafire.com, www.ex trabeam.com, www.ex-track.com, www.ex-traflame.com) no momento do envio 

da Oferta Vinculada (par. 2.2 do GBC), caso contrário, na qualidade e design adequados para o propósito 

decorrente do Contrato, caso contrário, para o propósito usual. 

2. O prazo de garantia será contado a partir da data de entrega da mercadoria ao Comprador (par. 5.1, 5.2 

do GBC). 

3. Par. 3.4 e o seguinte do GBC se aplicam à comunicação (reclamação) de defeito de Garantia, reivindicando 

direitos de desempenho defeituoso e outros direitos e obrigações do Vendedor e do Comprador. 

4. O período de garantia é: 

o Três (3) anos para as fontes de corte da marca EX-TRAFIRE®. 
o Dois (2) anos para os cabeçotes de corte a laser EX-TRABEAM®. 
o Um (1) ano para sistemas CNC portáteis para corte EX-TRACK® . 
o Um (1) ano para tochas e conjuntos de cabos. 
o Um (1) ano para tochas EX-TRAFLAME®. 

 

5. A Garantia não cobre o desgaste habitual da Mercadoria ou de suas peças como resultado de seu uso, 

peças consumíveis da Mercadoria, tais como bicos (bocais), eletrodos, protetores, o-rings e swirl rings. 

6. O Vendedor não se responsabiliza por danos das Mercadorias causados pelo Comprador ou por terceiros 

por tratamento incorreto ou não profissional das Mercadorias (em particular reparo ou alteração por pessoa 

não autorizada pelo Vendedor) ou sua instalação, uso não profissional das Mercadorias ou manutenção 

insuficiente, em particular uso das Mercadorias para outros fins que não os especificados ou outra falha no 

cumprimento das instruções de operação, aplicação de força excessiva ou uso de partes não aprovadas de 

consumíveis das Mercadorias. 

 

Uherské Hradiště, 1 de novembro de 2021 

 

Ing. Stanislav Sládek  
Ing. Dušan Loukota 
Diretores Executivos 

do órgão estatutário Thermacut Management, s.r.o. 
 

http://www.br.thermacut.net/

