
TERMOS PARA ACESSO E CONDIÇÕES DE ANALISE DE GARANTIA.

O processo para garana deve ser feito com acesso através do link em nosso SAC:
hps://racechrome.com.br/garanas
Através deste link faremos a análise por fotos do defeito apresentado, para isto é necessário envio de cópia da nota fiscal de 
compra, ou comprovante com a data de compra, fotos detalhadas mostrando o produto em si, produto instalado, e detalhes 
do defeito ou problema relatado.

O prazo para analise e resposta é de até 48 horas, não será aceito contato via whatsapp ou outros meios, todo processo será 
aanalisado pelo departamento técnico dos produtos através do canal de atendimento via SAC.

• ANALISE VIA FOTOS

Caso o defeito apresentado for constatado defeito de fabricação dentro do prazo de garana via fotos, enviamos uma nova 
peça sem custos.

Caso não for constatado defeito de fabricação dentro do prazo de garana via fotos, nos colocamos a disposição para se 
possível fazer os reparos necessários na peça, neste caso há custos de manufatura e fretes.
 
•• ANALISE FÍSICA 

Caso não for constatado defeito de fabricação dentro do prazo de garana via fotos e for solicitada analise sica do produto 
pelo nosso departamento técnico, pode ser considerado os custos de fretes e manufatura caso não couber garana total ou
parcial da peça após analise e testes.

Constatado defeito de fabricação na peça após analise sica, será enviado uma nova peça sem custos.

A garana é válida para o prazo determinado pela fabrica contra qualquer defeito de fabricação, não nos responsabilizamos 
por má instalação, mau uso do produto, avarias como amassados ou vesgios de esforço mecânico e sico da peça, alteração 
nnas partes da peça ou componentes, alteração no veiculo que eleve o esforço mecânico das matérias primas da peça, 
desgastes naturais dos componentes ou da peça, acontecimentos por forças naturais, colisões ou falta de manutenção do 
veiculo ou da peça caso a mesma ver necessidade de limpeza ou outros fatores que comprometa a vida úl.

CATEGORIAS/ PRODUTOS COM PRAZOS E DETALHES DE GARANTIA.

FILTROS DE AR LAVÁVEIS.
Garana contra defeito de fabricação nos componentes e matéria prima de filtração no prazo de 90 dias.
Não cabe garana: em veículos com GNV, ou qualquer uso a não ser em vias urbanas, produto instalado próximo a coletor de 
eescapamento ou peças de alta temperatura do motor, má instalação que por ventura gere excesso de esforço sico e 
mecânico, falta de manutenção ou de limpeza no período determinado pela fabrica, uso de qualquer po de solvente ou 
produtos químicos que não for indicado pela fabrica, desgaste natural do produto e seus componentes.



ESCAPAMENTOS.
OBS.: Estes produtos alteram as caracteríscas originais do veiculo, não nos responsabilizamos por nenhuma causa penal, 
verifique em seu estado as normas legais para uso dos produtos.
Garana contra defeito de fabricação nos componentes metálicos  com prazo de 90 dias.
Não cabe garana da manta acúsca, ou alteração no ronco com o tempo de uso, a manta acúsca pode se desgastar 
naturalmente ou devido a modificações mecânicas no veiculo.
NNão cabe garana em veículos com GNV, alteração na parte mecânica ou suspensão ou qualquer alteração fora das 
caracteríscas originais do veiculo, uso do veículo fora das leis de transito e circulação determinada em cada estado ou cidade, 
ou em qualquer terreno a não ser em vias urbanas, má instalação que por ventura gere excesso de esforço sico e mecânico, 
falta de manutenção nas demais peças do escapamento que ,por ventura, possa vir a danificar a peça, modificações na peça, 
uso de qualquer po de solvente ou produtos químicos que possa vir alterar as caracteríscas originais da matéria prima ou 
aacabamento, desgaste natural da peça ou componentes de matéria prima que se desgasta com tempo de uso por natureza.
Qualquer acontecimento natural ou não que possa vir danificar a peça, abuso ou outras ações ou eventos que possa levar a 
desgaste precoce da peça ou seus componentes.

ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO OU ALTERAÇÃO NAS PARTES ORIGINAIS DO MOTOR.
Garana contra defeito de fabricação nos componentes metálicos com prazo de 90 dias.
Não cabe garana de acabamento como polimento, cromação, anodização, pintura, etc, que por ventura venha ter desgaste 
natural de uso, ou desgaste precoce por excesso de temperatura ou outras ações que venha a danificar o acabamento do 
pproduto e seus componentes.
Não cabe garana em qualquer alteração fora das caracteríscas originais do veiculo ou para qual o produto foi desenvolvido 
e desnado, uso do veículo fora das leis de transito e circulação determinada em cada estado ou cidade ou em qualquer 
terreno a não ser em vias urbanas.
Não cabe garana, em veículos com GNV, produto instalado próximo a coletor de escapamento ou peças de alta temperatura 
do motor, má instalação que por ventura gere excesso de esforço sico e mecânico, falta de manutenção de limpeza caso seja 
necessário para manutenção da peça no período determinado pela fabrica, uso de qualquer po de solvente ou produtos 
ququímicos que não for indicado pela fabrica.
Alteração no produto ou em seus componentes, não seguir orientações de instalação através do manual de instalação, falta ou 
uso errado de componentes a parte que não acompanha o produto necessário para a correta instalação da peça ou falta de 
manutenção prevenva como reaperto ou troca de componentes que auxilia na vida úl da peça.
Uso de qualquer po de solvente ou produtos químicos que possa vir alterar as caracteríscas originais da matéria prima ou 
acabamento, desgaste natural da peça ou componentes de matéria prima que se desgasta com tempo de uso por natureza.
QQualquer acontecimento natural ou não que possa vir danificar a peça, abuso ou outras ações ou eventos que possa levar a 
desgaste precoce da peça ou seus componentes.
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