
TERMO DE GARANTIA  

 

CLAUSULA 1ª – OBJETO E VIGENCIA DE COBERTURA  

Nos termos do codigo do consumidor (lei nº 8.0787/90) em especial dos seus artigos 18, 26, 50 a Muuv 

Electric Motors, assegura ao CLIENTE garantia dos produtos MUUV, por ela importados, contra qualquer 

vicio ou defeito de fabrico.  

 

CLAUSULA 2ª – CONDIÇÕES PARA VALIDADE DA GARANTIA  

Para validade e acionamento da garantia ora oferecida, as seguinte condições devem ser atendidas: 

O CLIENTE deverá comunicar imediantamente onde adquiriu o produto acerca do defeito verificado, 

enviando-lhe copia fatura de compra, cópia do termo de garantia,  preenchido e carimbado pela  euromuuv 

ou revenda e uma breve descrição do defeito verificado 

O CLIENTE devera enviar o veiculo eletrico para serviços de garantia, para uma autorizada indicada pela 

revenda sendo que todos os custos para envio e retono são de exclusiva responsabilidade do cliente  

Confirmado que o defeito é resultado de falha de material ou de processo de fabricação, a euromuuv, a 

seu unico e exclusivo critério realizara o reparo ou a substituição de partes, peças e componentes 

comprovadamente defeituosos, hipoteses em que nada sera cobrado do cliente a titulo de mão de obra 

ou de material de reparo ou substituição. 

 

CLAUSULA 3 ª - PERDA DA GARANTIA  

A garantia perdera sua validade nas seguintes hipoteses: 

a) Falta de manutenção periódica recomendada pela EuroMuuv, ou manutenção realizada fora do 

prazo estabelecido.  

b) Realizar serviço de revisão ou manutenção em estabelecimento não credenciado ou autorizado. 

c) Adulteração das caracteristicas originais da EuroMuuv, alterar e/ou substituição das partes, peças 

e componentes por outros seminovos ou não origirnais. 

d) Deterioração normal do revestimento, pintura ou outros itens de aparência e acabamento.  

e) Corrosão de componentes, decorrentes de agentes externos que comprometam sua proteção 

contra corrosão, como batidas, arranhões ou ataques químicos. 

 

CLAUSULA 4ª - EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES GERAIS  

A garantia não cobre os seguintes itens:  

 

a) Peças que não tenham defeito original de fabrico.  

b) Qualquer indenização por danos decorrentes de sinistros de qualquer natureza seja danos ao 

veiculo eletrico, a terceiros ou a bens de terceiros.  



c) As despesas com entrega e retorno do veiculo elétrico para realização de assistência técnica.  

d) Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseiro, riscos, 

amassamentos ou interperies da natureza. 

e) Troca de componestes decorrentes do uso ou desgaste normal, tais como cabos de aço, pasilhas 

de freio, lampadas e afins. 

f) Ajustes habituais decorrentes do uso ou desgaste normal. 

g) Pequenas irregularidades que não afetem a qualidade, o desempenho ou a função, em peças, 

assim como pequenos ruidos ou vibrações que apareçam em condições especificas ou 

esporadicas.  

h) Outros custos diretos ou indiretamente causados pelo cliente, tampouco prejuizos, danos, 

despesas ou lucros cessantes.  

i) Defeitos causados por manutenção impropria ou indevida, de sinistro ou colisão de qualquer 

natureza decorrente do desgaste natural das partes, peças e componetes ou da ação de agentes 

da natureza, agua ou por influencia de agente quimico ou animal.  

j) Defeito decorrente de limpeza inadequada, utilizando produtos quimicos solventes ou abrasicos, 

esponjas de aço ou qualquer outra substancia inadequada a limpeza do produto.  

k) Danos ocasionados pela condução em ruas sem asfalto, como paralelepipedos, ou más condições 

de conservação e manutenção.  

l) Danos ocasionados pela agua aos dipositivos eletricos  

m) Ocasionados a bateria pela guarda incorreta ou por longos periodos sem recarrega-la, por 

exemplo, manter exposta ao sol e chuva  

n) Instalação ou uso de peças e acessórios não originais e que afetam a estrutura, segurança e 

desempenho  

o) Inobservancia ou utilização em desacordo com as instruções constantes do manual de uso e 

conservação que acompanha o produto  

CLAUSULA 5 ª - CONDIÇÕES GERAIS  

Ao termino do prazo de garantia ora especificado, todos e quaisquer custos de reparo e/ou manutenção 

do veiculo eletrico, peças e componentes correrão por conta do cliente. 

 

Declaro ter lido e estar ciente dos termos estipulados por este presente TERMO DE GARANTIA. 

 

Cliente:_________________________________________________________________________ 

 

NIF:____________________________________________________________________________ 

 



Numero da Fatura: _______________________________________________________________ 

 

Data da Fatura:__________________________________________________________________ 

 

Revendedor:____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE ENTREGA DE MERCADORIA  

 

DADOS DO COMPRADOR 

 

Nome:_________________________________________________________________________ 

 

NIF:_____________________________ Data de Nascimento ____ /____ /____ 

 

Morada:________________________________________________________________________ 

 

Nº________ Distrito ___________________________ Cep: ___________-____________ 

 

Telemóvel ___________________ Email:______________________________________________ 

 

REVENDA  

 

Firma:_________________________________________________ NIPC:_____________________ 

 

Data da Compra:______________Nº da Fatura:_____________ Produto:_____________________ 

 

 

Nesta data retirei o produto acima identificado, ocasião em que me foram fornecidas todas as informações 

referente ao produto adquirido, que após ser conferido no ato da entrega esta livre de vicios, defeitos,a varias ou 

problemas aparentes. O consumidor foi cientificado e orientado acerca das caracteristicas do produto adquirido, 

das informações constantes do manual que o acompanha, e declara ter compreendido as informações repassadas 

e com elas concordar. A EuroMuuv ou a revenda autorizada não se responsabilizam pela condução, guarda, 

conservação e manutenção do produto, recomendado para utilização em vias particulares, nem tampouco por 

qualquer alteração da legistação de transito eventualmente aplicavel. Fui cientificado de que estou sujeito a 

observância das leis e regulamentações de transito existentes e que porventura vierem a ser editadas com o fim de 

regulamentar a utilização do produto adquirido, responsabilizando-me em consultar os órgãos competentes para 

circulação em vias publicas se o caso. Estou ciente da necessidade de utilização da utilização obrigatória do 

capacete.  

 

Data____/_____/_____                                        Cliente:_____________________________________ 


