
Inversores Solares ABB

Garantia Padrão do Produto
1.1. O Vendedor garante que os produtos e/ou serviços vendidos estarão
de acordo com as especificações que o Vendedor informou ao
Comprador, no momento da venda.
1.2. Deverá ser observada a tabela abaixo, com os respectivos prazos
de garantia técnica aplicáveis:

Produto Brasil

Inversores Monofásicos 5 anos a partir da expedição

Inversor Trifásico
Menor do que 10kW

5 anos a partir da expedição

Inversor Trifásico
Maior ou igual a 10kW

5 anos a partir da expedição

Inversores Eólicos 5 anos a partir da expedição

Acessórios 2 anos a partir da expedição

Caixas de Junção 5 anos a partir da expedição

Aurora Vision™ 2 anos a partir da ativação

1.3. Se, dentro do prazo de garantia aplicável, qualquer produto ou serviço
apresentar defeito devidamente confirmado pelo Vendedor conforme
contemplado na garantia ofertada, ou se tais produtos ou serviços se
tornarem inoperantes devido a defeitos de material ou de fabricação; tal
produto ou serviço deve ser reparado ou substituído, a critério do
Vendedor.
1.4. As peças para reparo ou produtos de reposição podem ser novos,
remanufaturados ou recondicionados, à critério exclusivo do Vendedor. As
ações corretivas em todos os produtos defeituosos ou serviços abrangidos
pela garantia devem ser iniciadas pelo Vendedor no prazo de cinco (5) dias
úteis após o recebimento da notificação por escrito do defeito pelo
Comprador, salvo em caso de um evento de caso fortuito ou força maior,
ou se acordado de modo distinto entre as partes.
1.5 Com relação aos serviços de monitoramento defeituosos, se o
Vendedor não puder (i) corrigir o defeito, (ii) refazer os serviços, ou (iii)
entregar um serviço substituto, no prazo de cento e vinte (120) dias; o
Vendedor reembolsará o Comprador, pro rata, de acordo o restante do
prazo do contrato de monitoramento, sendo este o único e exclusivo
remédio ao Comprador, relativamente ao defeito corrigido em garantia.
1.6. Com relação ao hardware defeituoso, se o Vendedor não puder (i)
corrigir o defeito, ou (ii) entregar um produto de reposição, no prazo de
cento e vinte (120) dias após o recebimento do hardware defeituoso para
conserto; o Vendedor reembolsará o Comprador, pro rata, de acordo com
o valor do hardware defeituoso. O Comprador deverá cooperar com o
Vendedor com as medidas necessárias que permitam a execução das
ações corretivas pelo Vendedor.
1.7. Um defeito de hardware é considerado corrigido quando o produto é
reparado ou substituído, à critério do Vendedor; e no caso de
monitoramento, é considerado corrigido quando os serviços de
monitoramento voltam a operar. Os defeitos serão considerados corrigidos
após um (1) dia do aviso oficial do Vendedor ao Comprado informando a
solução do(s) defeito(s).
1.8. Se um defeito alegado pelo Comprador não estiver coberto por esta
garantia, o Comprador deverá pagar ao Vendedor por todos os trabalhos
relacionados à inspeção e testes, necessários à identificação do defeito,
observando-se a lista de preços vigente na época da comunicação do
defeito, bem como deverá pagar qualquer trabalho realizado por um
subcontratado, de acordo com as taxas cobradas por essa empresa
subcontratada. Se, durante a realização da inspeção e teste, nenhum
defeito for encontrado, o Comprador deverá pagar os custos do Vendedor
a título de assistência técnica, no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e
cinquenta reais) para Inversores com potência até 10kW, R$ 2.350,00
(dois mil, trezentos e cinquenta reais) para inversores com potência igual
ou maior do que de 10kW, e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
para Inversores Centrais, sem prejuízo de todos os custos de transporte,

dentre outros comprovados pelo Vendedor, desde que incorridos
durante o trabalho de identificação de eventual defeito alegado pelo
Comprador.
1.9. Conforme especificado pelo Vendedor, todos os custos de
transporte dos produtos abrangidos pela garantia são de
responsabilidade do Comprador. Desta forma, o custo de envio do
equipamento para a fábrica da ABB, bem como o custo de retorno do
equipamento para a planta do Comprador serão sempre do Comprador.
Na hipótese de o Comprador não devolver a unidade defeituosa para
reparo e/ou substituição, será cobrado do Comprador o valor de uma
unidade nova, a título de substituição do equipamento defeituoso.
1.10. Os eventos a seguir não são cobertos pela garantia técnica e
podem anular a garantia técnica do Comprador:
viii. Omissão do Comprador ou de um instalador em seguir as
orientações de instalação, operação ou manutenção, conforme
instruções do Vendedor, inclusive através do manual técnico do
equipamento;
ix. Reparo, modificação ou movimentação do equipamento pelo
Comprador ou por qualquer outra pessoa que não o Vendedor ou o seu
representante autorizado;
x. Danos decorrentes de surtos de energia e/ou atos de
natureza, incluindo, mas não limitando-se a tempestades, raios,
sobretensão, incêndios, inundações, pragas, ou outros eventos fora do
controle do Vendedor;
xi. Danos resultantes de abuso, mau uso, negligência, acidente,
ação de terceiros, utilização ou operação imprópria ou não compatível,
incluindo ventilação inadequada e circulação, instalação inadequada,
comissionamento, partida, manutenção ou armazenamento, poluição
excessiva, sujeira ou poeira na intrusão do produto, ou a instalação num
ambiente corrosivo;
xii. Utilização anormal ou não intencional;
xiii. Danos durante o transporte;
xiv. Desgaste normal;
xv. Danos resultantes de falha em manter adequadamente os
produtos, de reparos ou tentativas de reparo não autorizados;
xvi. Trabalho, instalação, remoção, transporte ou reinstalação de
componentes para realização de serviços em garantia, ou quaisquer
outras despesas que possam ser incorridas com o reparo ou
substituição de um equipamento, incluindo, mas não limitando-se aos
custos relacionados com as condições de instalação incomuns,
incluindo impedimentos para acesso (incluindo acesso por elevador
inadequado), aluguel de ferramentas especiais ou remoção ou
instalação de peças necessárias para montar ou remover o
equipamento;
xvii. Perda temporária de energia ou de produção (incluindo
qualquer desconto, reembolso ou outros benefícios que estejam
associados);
xviii. Componentes consumíveis de qualquer equipamento,
incluindo, mas não limitando-se a fusíveis, filtros, ventiladores e
baterias;
xix. Aspectos de qualquer equipamento que não afetem a sua
função, incluindo, mas não se limitando a aspectos visuais;
xx. Danos aos equipamentos não fabricados pelo Vendedor ou
resultantes do uso conjunto com outros equipamentos não fornecidos
pelo Vendedor, incluindo Instalações Externas;
xxi. Ou custos decorrentes de falha do Comprador perante o
Vendedor ou ao seu representante autorizado em permitir acesso
adequado aos equipamentos. No que diz respeito a produtos ou
serviços  de monitoramento em que Vendedor receba o valor integral
da Compra, os direitos de garantia do Comprador não podem ser
atribuídos sem o consentimento do Vendedor, e qualquer tipo de
utilização final dos produtos ou serviços de monitoramento dentro do
período de garantia restante que não estejam descritos neste termo,
dependerá do consentimento por escrito do Vendedor, a fim de atribuir
direitos de garantia para todos os produtos ou serviços de
monitoramento.
1.11. Qualquer extensão da garantia padrão deve ser especificamente
acordado por escrito com o Vendedor e terá um custo adicional ao
Comprador.
1.12 O reparo e/ou a substituição do equipamento, peça ou material
defeituoso, bem como o refazimento do serviço, é a única e exclusiva
responsabilidade do Vendedor, bem como é o único e exclusivo
remédio do Comprador relativamente a questões de garantia técnica
para o escopo de fornecimento contratado.


