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Garantia (certificado)
Para registar a sua garantia terá que preencher o postal de garantia incluído
para depois receber de volta um certificado de garantia. Este certificado dá ao
proprietário dum aparelho fornecido pela A.O. Smith Water Products Company
B.V. em Veldhoven, Países-Baixos (daqui em diante "A.O. Smith") o direito à
garantia a seguir descrita, com a qual A.O. Smith se compromete perante o
proprietário.

13.1 Garantia geral

Se dentro de um ano após a data original de instalação, uma caldeira fornecida
pela A.O. Smith após avaliação exclusiva da A.O. Smith, mostrar que uma peça
ou parte dela, com exclusão do depósito, não funciona bem devido a erro de
fabrico ou do material, a A.O. Smith substituirá ou reparará esta peça ou parte
dela.

13.2 Garantia do depósito

Se dentro de 3 anos anos após a data original de instalação uma caldeira
fornecida pela A.O. Smith após avaliação exclusiva da A.O. Smith, mostrar que
o depósito de aço "glasslined" tem uma fuga devido a ferrugem ou corrosão na
parte da água, a A.O. Smith substituirá a caldeira por uma nova de equivalente
qualidade e tamanho. A caldeira disponibilizada para substituir ficará com uma
garantia válida para o período restante de garantia da caldeira substituída. Em
divergência com o determinado no artigo 2, determina-se que o período de
garantia é reduzido para um ano após a data de instalação inicial no caso de
na caldeira correr ou permanecer água não filtrada ou água tratada contra a
dureza.

13.3 Condições de instalação e utilização

A garantia em questão no artigo 1 e 2 apenas é válida se forem satisfeitas as
seguintes condições:
a. A caldeira é instalada tendo em conta as regulamentações de instalação
da A.O. Smith para o modelo específico e as exigências de construção
e localmente em vigor, regulamentações e imposições estatais.
b. A caldeira fica instalada no local de instalação inicial.
c. Apenas é utilizada água potável que circula sempre livremente (para
aquecer água salgada ou corrosiva é obrigatório um permutador de
calor instalado em separado).
d. O depósito é mantido graças à manutenção periódica livre de depósito
de calcário e de calcificação.
e. As temperaturas da água da caldeira não são superiores à definição
máxima nos termóstatos que fazem parte da caldeira.
f.

A pressão de água e/ou carga de calor não é superior ao máximo
indicado na chapa de tipo da caldeira.

g. A caldeira é colocada numa área ou atmosfera não-corrosiva.
h. A caldeira fica ligada a uma válvula combinada aprovada pela instância
credenciada, de capacidade suficiente, não superior à pressão de
trabalho como indicado na caldeira, a caldeira pode eventualmente
também ficar com uma válvula de escape de pressão e de temperatura
montada, sempre conforme as regulamentações de instalação da A.O.
Smith para o modelo específico de caldeira, conforme as
regulamentações localmente em vigor, exigências e regulamentações
estatais.
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13.4 Exclusões
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Garantia (certificado)

O aparelho terá sempre que ser munido de protecção catódica. Se para
isso forem aplicados ânodos de protecção estes terão que ser
substituídos e renovados logo que 60% ou mais tenha sido consumido.
Ao aplicar ânodos eléctricos deve-se cuidar para que estes estejam
sempre funcionais.

A garantia em questão no artigo 1 e 2 não é válida:
a. se a caldeira for danificada por uma causa vinda do exterior;
b. no caso de utilização errada, desleixo (incluindo congelação), alteração,
utilização incorrecta e/ou diferente da utilização para a qual a caldeira
foi produzida e quando houve tentativa de reparar fugas;
c. no caso de sujidade ou outras pequenas partículas que possam ter
entrado para o depósito;
d. no caso da condutibilidade da água ser inferior a 125 µS/cm e/ou a
dureza (iões alcalinos terrosos) ser inferior a 1,00
mmol/l (3.3.3 "Composição da água");
e. se não for filtrada, a água re-circulada que corre ou permanece na
caldeira;
f.

se tentar você próprio reparar uma caldeira defeituosa.

13.5 Limites da garantia

As obrigações da A.O. Smith relativamente à garantia dada não vão além do
fornecimento gratuito à saída de armazém de parte ou de componentes para
substituição da respectiva caldeira. Custos de transporte, de mão-de-obra, de
instalação e outros custos relacionados não são por conta da A.O. Smith.

13.6 Reclamações

Uma reclamação baseada na garantia dada terá que ser depositada no
vendedor a quem foi comprada a caldeira ou noutro vendedor de produtos da
A.O. Smith Water Products Company. A avaliação da caldeira mencionada no
artigo 1 e 2 tem que ser efectuada num laboratório da A.O. Smith.

13.7 Obrigações da A.O.
Smith

Relativamente às suas caldeiras ou respectivamente a (partes ou componentes
de) caldeiras fornecidas para substituição a A.O. Smith não garante ou
assegura outra garantia que não seja a escrita especificamente neste
certificado.
A.O. Smith conforme a garantia dada ou de modo algum é responsável por
danos pessoais ou materiais, provocados por (componentes ou partes ou
depósito "glasslined" de aço) de uma caldeira por ela fornecida (em
substituição).
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