
TERMO DE GARANTIA

A Librelato S.A. Implementos Rodoviários confere 
ao implemento especificado neste certificado a garantia 
de um (01) ano, contados da data de entrega ao cliente, 
sem limites de quilometragem, exclusivamente contra 
defeitos de fabricação. A garantia cobre as partes, peças 
e componentes fabricados pela Librelato.

A Librelato S.A. Implementos Rodoviários confere 
ao implemento especificado neste certificado, uma 
garantia de pintura de:

• Um (01) ano para pintura Padrão Librelato, no
chassi;

• Um (01) ano para pintura Padrão Librelato, na
caixa de carga.

A garantia é contada da data da entrega ao
cliente, sem limites de quilometragem, contra defeitos 
no processo de pintura, de acordo com as condições de 
garantia e especificações deste manual.

Ao retirar o implemento deve-se verificar se o 
mesmo encontra-se em conformidade com o pedido 
realizado.

Para os componentes adquiridos de 
terceiros, como por exemplo, acessórios, válvulas 
pneumáticas, aparelho de refrigeração, kit hidráulico, 
entre outros, a Librelato transfere a seus clientes 
a garantia oferecida por seus fornecedores.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A Librelato alerta que o uso inadequado do 
implemento, além de danificá-lo, implicará na perda da 
garantia do mesmo.

A Librelato considera mau uso:

• Excesso de carga;
• Transporte de cargas não recomendadas para o

tipo de implemento;
• Qualquer alteração realizada no implemento sem

a autorização prévia da Librelato;
• Manutenções inadequadas, má conservação;
• Serviços de manutenção executados por terceiros

não autorizados;
• Transporte de cargas concentradas. Este tipo de

carregamento tem algumas restrições,  pois este
produto foi projetado para transporte de cargas
uniformemente distribuídas. Em  caso de dúvida,
consultar a fábrica;

• Trafegar em velocidades não compatíveis com as
condições das estradas.



Cuidados especiais com os implementos da Librelato:

• Executar as tarefas de uso e manutenção dentro
das normas de segurança, evitando danos ao
implemento e possíveis acidentes;

• Manter o implemento sempre limpo e em bom
estado de conservação, substituindo sempre as
peças desgastadas;

• Utilizar, nas reposições, somente peças e
componentes genuínos Librelato, garantindo o
desempenho, funcionalidade e durabilidade do
implemento;

• Não transportar materiais que não estejam dentro
das especializações do implemento.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia terá validade somente se observadas 
as seguintes condições:

• O cliente ter seguido as instruções do Manual do
Proprietário;

• O implemento ter sido utilizado em condições
normais, não submetido a sobrecargas;

• O implemento ter sido submetido às
manutenções periódicas recomendadas, na Rede
de Distribuidores Librelato, dentro dos períodos
estipulados;

• Ter utilizado peças e componentes genuínos

Librelato nas reposições e manutenções;
• Ter utilizado lubrificantes recomendados pela

Librelato;
• Os serviços de reparos e substituições terem sido

executados pela Rede Autorizada Librelato;
• Mediante a apresentação do Certificado de

Garantia e/ou a Nota Fiscal de aquisição do
implemento em questão.

Nota:

• Uma peça genuína, substituída em regime de
garantia na Rede Autorizada Librelato, tem o
prazo de garantia válido até o término da garantia
do implemento;

• Uma peça genuína, adquirida na Rede Autorizada
Librelato, tem garantia contra defeitos de
fabricação durante 6 (seis) meses, a partir da data
da compra, mediante apresentação da nota fiscal;

• Condições de garantia de pneus: verifique o
capítulo Pneus;

• A Librelato reserva-se o direito de modificar as
características e introduzir aprimoramentos em
seus implementos, sem incorrer na obrigação
de efetuar a mesma alteração nos implementos
anteriormente produzidos;

• A presente garantia integra o contrato de compra
do implemento, obrigando as partes contratantes
ao limite de suas condições e termos.



INÍCIO DE GARANTIA

O implemento a que se refere este certificado, 
foi testado e os ajustes necessários foram realizados na 
fábrica, antes da sua entrega.

O proprietário deverá realizar na Rede Autorizada 
Librelato, as manutenções periódicas, pois são de extrema 
importância para a conservação do implemento.

Para ter validade a garantia e obter o melhor 
desempenho do implemento é imprescindível que o plano 
de manutenções recomendado neste manual seja seguido 
e realizado na Rede Autorizada Librelato.

Importante:

• Apresentar este manual e certificado de entrega
do produto nas solicitações de serviços em
garantia, os quais são fornecidos junto com o
implemento adquirido;

• Manter sempre junto ao implemento, a nota
fiscal de compra, documentação e Manual do
Proprietário do mesmo;

• Durante o processo de garantia, alguns 
componentes como: tambores de freio, rodas, aros 
e vigas dos eixos podem necessitar de ensaios
destrutivos para sua análise. Nesse caso, as
peças não poderão ser reutilizadas pelo cliente.

Atenção:

• As tarefas e períodos das manutenções, previstos
no capítulo Manutenção Periódica, são serviços
indicados pela Librelato e rigorosamente
necessários para que o proprietário mantenha
o implemento em condições normais de
funcionamento, garantindo, assim, melhor
desempenho e maior durabilidade.

MANUTENÇÕES

Informações Gerais

Utilizar o semirreboque somente se não 
apresentar nenhum erro de funcionamento, considerando 
as indicações sobre segurança e perigo. Providencie que 
os serviços regulares de manutenção sejam executados 
nos intervalos prescritos no plano de manutenção 
periódica de acordo com o modelo do implemento. 
Respeite também as indicações e intervalos especificados 
para peças fornecidas como: kit hidráulico, aparelho de 
refrigeração e outros, nos correspondentes manuais de 
usuário adjunto ao implemento.



Importante:

A Librelato recomenda realizar sempre o Plano de 
Manutenção Periódica, constante neste manual, na Rede 
Autorizada Librelato, garantindo o uso de componentes 
genuínos, ferramentas e procedimentos adequados, 
permitindo assim a conservação, maior durabilidade e 
melhor desempenho do implemento.

Atenção:

           Por motivos de segurança, a Librelato recomenda 
que o implemento não seja entregue aos cuidados de 
terceiros inexperientes, que desconheçam as condições 
de segurança, no uso e manutenção do mesmo. 

 


