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Termos e Condições para 5 Anos de Garantia 

Desde 1 de Outubro de 2021 a Filtermist International Limited está a oferecer gratuitamente 

uma garantia de 5 Anos em todas as unidades Filtermist sujeitas aos seguintes termos e 

condições: 

• A garantia deve ser activada usando o formulário “online” na página www.filtermist.pt 

dentro de um mês após entrega da unidade. 

• Cada unidade deve ser instalada de acordo com as instruções do fabricante, que se 

encontram no manual oficial de funcionamento e manutenção. 

• Cada unidade deve ser periodicamente intervencionada de acordo com as 

recomendações da Filtermist, que se encontram no manual oficial de funcionamento e 

manutenção, a menos que um programa de manutenção alternativo seja recomendado 

pela Filtermist ou terceiras partes certificadas pela Filtermist actuando em sua 

representação. 

• Serviços de rotina devem ser identificados; pormenores devem incluir o tipo de serviço a 

realizar, peças de reserva substituídas, horas de serviço, data do serviço realizado e o 

técnico que executou o serviço. Os registos devem ser colocados à disposição do 

fabricante ou do agente indicado, sob pedido. 

• Toadas as peças de reserva e consumiveis devem ser peças originais do fabricante. 

• Esta garantia não inclui consumiveis ( tais como placas de filtro, placas silenciadores, 

apoios anti-vibradores, condutas, vedantes e pré-filtros ou pós filtros ). 

• Esta garantia apenas inclui peças e transporte - não inclui mão-de-obra. 

• A garantia não cobre dano acidental ou dano provocados por instalação incorrecta na 

aplicação das unidade. 

• Esta garantia não tem valor monetário. 

• No final do periodo de 5 Anos de garantia, todos os termos e condições revertem para 

os termos gerais da Filtermist, que podem ser descarregados a partir da página 

www.filtermist.com.  

 

 

 


