GARANTIA DE PRODUTO DE GRUA NOVA
A entidade legal aplicável da Manitowoc Cranes que comercializa a grua garante ao comprador original
(“Comprador”) que cada nova grua fabricada pela Manitowoc estará livre de defeitos de material e mão-de-obra,
se a utilização e a manutenção forem normais. O período de garantia geral aplicável para cada nova grua é de:
(a) doze (12) meses a partir da data da instalação ou comissionamento inicial; (b) 2400 horas de funcionamento;
ou (c) vinte e quatro (24) meses a partir da data de envio da Manitowoc, o que ocorrer primeiro. O período de
garantia estrutural prolongado aplicável às soldaduras da grua, na página seguinte, é de cinco (5) anos a partir
da data de envio da Manitowoc; desde que a grua seja utilizada exclusivamente para elevações. A Manitowoc
não concede qualquer garantia e recusa especificamente qualquer responsabilidade em relação aos motores a
diesel, pneus ou transportadores dos camiões grua da National Crane (inclusive o transportador comercial
Grove TMC540); contudo, o comprador pode ter direito à transferência das garantias dos OEM desses
componentes (sujeito aos requisitos de registo).
As reclamações feitas ao abrigo desta garantia não são válidas, a menos que o comprador notifique a
Manitowoc ou o seu distribuidor autorizado, por escrito, sobre um defeito num prazo de sessenta (60) dias após
esse defeito ser descoberto, mas em nenhum caso, num prazo superior a trinta (30) dias após o fim da validade
do período de garantia aplicável e que o comprador processe a reclamação utilizando os procedimentos de
reclamação de garantia, tal como são fornecidos ocasionalmente pela Manitowoc.
As obrigações da Manitowoc perante o comprador estão limitadas à reparação ou substituição de quaisquer
produtos ou peças que a Manitowoc, à sua total discrição, determine terem defeitos de material ou de mão-deobra (as peças de substituição podem ser novas ou peças recondicionadas aprovadas pela fábrica, à discrição da
Manitowoc). A Manitowoc pode exigir a devolução de produtos ou peças, por frete por via terrestre pré-pago
pelo comprador, para uma instalação designada pela Manitowoc, para inspecção e análise das peças. Os fretes
por via terrestre e as despesas com mão-de-obra razoáveis incorridos para reparações dentro da garantia,
durante o período aplicável da garantia para cada grua nova, serão reembolsados pela Manitowoc; contudo, os
encargos com transporte e mão-de-obra relativos a qualquer produto ou peça devolvida que se prove não ter
defeito serão suportados pelo comprador. Todas as peças defeituosas removidas da grua tornam-se
propriedade da Manitowoc.
O trabalho abrangido pela garantia tem de ser realizado pela Manitowoc ou por um distribuidor autorizado da
Manitowoc, utilizando apenas peças genuínas fornecidas pela Manitowoc.
A responsabilidade da Manitowoc relativamente às gruas vendidas ao comprador está limitada à garantia
apresentada neste documento e não excederá, em nenhum caso, o custo de substituição de um produto ou peça
com defeito. A MANITOWOC NÃO ESTARÁ SUJEITA A QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU
RESPONSABILIDADE, QUER ESTA SURJA POR VIOLAÇÃO DO CONTRATO, GARANTIA, DELITO (INCLUINDO
NEGLIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE OBJECTIVA) OU SOB QUAISQUER OUTRAS POSSIBILIDADES JURÍDICAS
OU DE EQUIDADE, RELATIVAMENTE A BENS VENDIDOS PELA MANITOWOC OU QUAISQUER OUTROS
COMPROMISSOS, ACTOS OU OMISSÕES RELACIONADAS COM A PRESENTE GARANTIA. Sem limitar no geral o
anterior, a Manitowoc recusa especificamente qualquer responsabilidade por danos materiais, penalizações,
danos especiais ou punitivos, danos por perda de lucros ou receitas, inactividade, perda de boa reputação, perda
de capital, custo de substituição de bens ou serviços ou qualquer outro tipo de perda económica, ou por
reclamações dos clientes do comprador ou terceiros por esses mesmos danos, custos ou perdas. A
MANITOWOC NÃO É RESPONSÁVEL E RECUSA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS
CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS E DE CONTINGÊNCIA.
Esta garantia não se aplica ao desgaste normal; negligência; casos fortuitos; vandalismo; abuso; má utilização;
negligência; acidentes ou causas que estejam além do controlo razoável da Manitowoc, incluindo, mas não
limitado a, incêndios, tempestades de neve, inundações e outros desastres naturais; sobrecarga; produtos ou
peças alterados, modificados ou transformados não autorizados; produtos ou peças que não foram
correctamente instalados, armazenados, operados, que não receberam a manutenção adequada ou que foram
incorrectamente ajustados; desgaste normal, negligência ou danos provocados intencionalmente pelo
comprador; todos os produtos e peças que não são fornecidos pela Manitowoc; todos os produtos e peças que
foram reparados em instalações que não pertençam à Manitowoc, a um distribuidor Manitowoc ou em
instalações de reparação não autorizadas pela Manitowoc, excepto quando autorizado por escrito pela
Manitowoc; ou danos provocados pelo não seguimento dos procedimentos de manutenção apresentados no
manual do proprietário ou nos boletins técnicos aplicáveis, publicados pela Manitowoc.
Transmissibilidade: esta garantia é pessoal para o comprador e só pode ser transferida ou atribuída, com o
consentimento prévio por escrito da Manitowoc ou de um distribuidor autorizado da Manitowoc, caso exista
um contrato de distribuição escrito em vigor.
AS GARANTIAS ANTERIORES SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES E
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS; E A MANITOWOC RECUSA E REJEITA EXPRESSAMENTE QUALQUER
GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E
QUAISQUER GARANTIAS QUE SURJAM NO CURSO DA NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL.
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