
 

 

A Huffix assegura ao proprietário do Arquivo Deslizante de sua marca, a garantia contra defeitos 

de fabricação, pelo prazo de 5 anos contados a partir da data da emissão da nota fiscal e 12 

meses para os trilhos telescópicos. 

A Huffix restringe sua responsabilidade à substituição de peças e mão-de-obra no reparo de 

defeitos devidamente constatados pelo seu técnico autorizado, como falha em condições 

normais de uso, conforme descrito no presente Manual de Utilização.  

A garantia legal fica, automaticamente, nula e sem efeito, se: 

1)  o Arquivo Deslizante for instalado por técnicos não autorizados pela Huffix; 

2) forem realizados serviços de qualquer natureza, como assistência técnica, ampliação, 

desmontagem e remanejamento por técnicos não autorizados pela Huffix; 

3) for constatado danos por mau uso, uso inadequado, ou ainda, em desacordo com as 

orientações constantes deste Manual de Utilização. 

A garantia legal não cobre: 

1) trilhos telescópicos de gavetas e suporte de pastas suspensas, por serem peças sujeitas ao 

desgaste natural. Neste Caso, a garantia é de 12 meses, contados a partir da data da emissão da 

nota fiscal. 

2) danos no piso ou na trava geral do Arquivo Deslizante em decorrência do uso incorreto ou em 

desacordo com a instrução 9 da página 10 do presente Manual de Utilização; 

3) reposição de chaves decorrente de perda ou quebra das mesmas ou da fechadura; 

4) retoque na pintura dos módulos e componentes, por danos causados por descuido no 

manuseio ou pela corrosão por produtos químicos como solventes, soda cáustica e detergentes, 

etc; 

5) reposição de componentes avariados por mau uso ou uso inadequado, em desacordo às 

instruções da página 10 do presente Manual de Utilização; 

6) falhas no funcionamento dos módulos em decorrência da falta de limpeza, obstrução ou 

danos nos trilhos por mau uso; 

7) despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo taxa de visita do técnico, caso 

seja observado que o problema ou falha no funcionamento do Arquivo Deslizante foi causado 

por motivo não coberto pela garantia; 

8) realização de reparos em Arquivos Deslizantes removidos dos locais originais de instalação, 

por técnicos não autorizados pela Huffix. 

9) reposição de vidros, quando instalados em painéis frontais, por quebra ou danos de qualquer 

natureza. 


