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1.1 - Itens Cobertos em Garantia

1.4 - Procedimento para envio do item em Garantia para a Triade 

Não são cobertos pela nossa garantia:

     > Itens aplicados de maneira incorreta, sem as devidas precauções e/ou cuidados;

     > Itens que forem modificados, alterados, remanufaturados, usinados, desmontados, soldados ou 
com sua composição original alterada de qualquer maneira para adaptações, testes ou com outros fins 
quaisquer;

     > Itens que não forem de fabricação da Triade, mesmo que enviados como tal para troca;

     > Itens instalados em veículos diferentes dos indicados na embalagem do produto e/ou no catálogo 
Triade vigente;

     > Itens aplicados sem a utilização das ferramentas adequadas para remoção/instalação do 
componente;
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     Todos os itens fabricados e comercializados pela Triade são garantidos contra qualquer tipo de defeito 
de fabricação desde que seja constatado pelo nosso Setor de Garantia. 

1.2 - Exceções 

     > Itens com aparente desgaste natural por uso excessivo, independentemente da data de compra do 
item;

     > Itens com dano ou quebra decorrente do mau manuseio dos componentes ou da má conservação 
em locais inadequados ou de maneira inadequada do produto.

Todas as orientações quanto a manuseio, conservação e aplicação dos produtos constam no flyer 
informativo de garantia que segue junto ao produto dentro da sua embalagem.

     Assim que recebido o item em garantia por parte do revendedor, o mesmo deverá proceder da 
seguinte maneira:

> Preencher ou solicitar que o cliente preencha o flyer que acompanha o produto com os dados 
solicitados, principalmente o motivo da garantia;

> Recolher a cópia da Nota Fiscal de compra do cliente;

> Recolher o item em garantia com o cliente;

> Emitir uma Nota Fiscal de Simples Remessa para Garantia (vide campo 1.5) e encaminhar para o e-
mail: sac@triadeautopecas.com.br

> Aguardar o OK do setor de garantia quanto ao conteúdo da Nota Fiscal e aos dados de emissão;

> Enviar o item em garantia, acompanhado da DANFE para nosso escritório em São Paulo, destacando na 
embalagem: A/C Dpto. De Garantia.

1.3 - Período de Garantia Legal 

     De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em seu artigo 26, inciso II, Lei nº 8.078/90, 
o tempo de garantia para produtos duráveis é de 3 (três) meses a partir da data da compra constante na 
Nota Fiscal de venda do produto ao consumidor.

Caso o item em garantia seja enviado sem o preenchimento do Termo de Garantia que acompanha o 
produto, a garantia será automaticamente negada.
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1.5 - Emissão da Nota Fiscal de Garantia

CFOP 6949 para NF-e emitida Fora do Estado de SP
CFOP 5949 pata NF-e emitida Dentro do Estado de SP

1.6 - Frete

1.7 - Procedimento interno de aprovação de Garantia

ATENÇÃO: 

Não receberemos produtos em garantia que não venham de clientes diretos da Triade. A garantia e o 
crédito deverão obedecer o caminho inverso ao caminho da compra:

Cliente Final   ---->    Varejista   ---->   Distribuidor   ---->   Fabricante

     A NF-e de garantia deve ser emitida como: Simples Remessa para Garantia - *Sem destaque de 
Imposto. 

Enviar a mercadoria em garantia para:

Triade Comércio e Indústria de Auto Peças Ltda.

     O frete para envio das mercadorias em garantia para o escritório da Triade em São Paulo é de 
responsabilidade do cliente. Uma vez constatada a garantia, o frete de retorno do item ao cliente em 
qualquer lugar do Brasil é pago pela Triade. 
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     Uma vez com o item em garantia no escritório Triade em São Paulo, um chamado RNC é aberto e 
enviado, junto ao produto, ao Setor de Engenharia em nossa planta de Minas Gerais. No prazo de 3 
(três) dias úteis a garantia é aprovada ou rejeitada pelo Setor. Caso seja rejeitada, entraremos em 
contato comunicando o motivo e devolveremos o item ao cliente. No caso de ser aprovada, enviaremos a 
mercadoria para troca junto ao próximo pedido do cliente ou, caso o mesmo tenha urgência, 
encaminharemos imediatamente uma mercadoria de mesmo código e aplicação para reposição da 
garantia.

Rua Alceu de Almeida Santos, 29 - Vila Romero
São Paulo/SP     CEP 02469-020
A/C Departamento de Garantia
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1.8 - Solicitação de Laudos Técnicos

1.9 - Ressarcimento com Danos Adicionais no Veículo

     > Modelo, marca e ano de fabricação do Veículo;

     > Modelo do Produto Triade - Com Código;

     > Itens danificados no veículo;

2.0 - Impeditivos para Ressarcimento

     A Triade não ressarce:
     > Despesas relativas à mão-de-obra no veículo que estejam acima do valor praticado no mercado;
     > Despesas com guincho ou deslocamento do veículo por conta do possível defeito;
     > Despesas com frete para coleta ou entrega dos produtos referentes ao veículo;
     > Despesas relativas à emissão de NF ou outro documento referentes ao veículo;

     > Quilometragem atual do veículo;

     > Número do chassi.

O sistema de ressarcimento adotado pela Triade é de CRÉDITOS. Portanto, toda garantia com 
ressarcimento que for aprovada, será ressarcida através de crédito em parceria com o revendedor.

     > Justificativa do porquê o componente teria apresentado o problema e relação entre os itens 
danificados e a operação e aplicação do produto;

     > Despesas com contato com a empresa, auto peças, mecânica ou qualquer outro intermediário no         
processo de garantia;

     A Triade se reserva o direito de não realizar o laudo técnico se não achar necessário, pois o mesmo 
acarreta uma série de custos para a empresa e não devem ser solicitados de maneira sistemática pelos 

clientes.

     > Cópia da NF de compra do consumidor final no auto peças ou no distribuidor;

Após o contato, o procedimento de envio do item em garantia e quais itens adicionais danificados 
deverão ser enviados será orientado pelo técnico em atendimento.

     O ressarcimento por garantia será aprovado ou reprovado após a elaboração do laudo técnico do 
nosso Setor de Engenharia, guardando as diretrizes do item 1.6 deste manual.

     As solicitações de Laudos Técnicos somente serão aceitas em casos de garantia em Campo (Vide item 
2.0) ou em casos de ressarcimento de componentes danificados pela possível falha do produto, 
considerando que o produto não se encaixe nas exceções (Vide Item 1.2). Nesses casos, o Setor de 
Engenharia tem até 30 (trinta) dias corridos para elaborar o laudo técnico, podendo esse prazo ser 
estendido na necessidade de testes mecânicos ou químicos os quais o nosso laboratório não suporte e 
tenha que ser enviado para laboratórios de terceiros.

     Os ressarcimentos poderão ser solicitados, desde que por escrito, quando houver suspeita do cliente 
de que o produto teria danificado outros componentes do veículo. A comunicação deverá ser feita, nesses 
casos, exclusivamente pelo e-mail: sac@triadeautopecas.com.br e deverá conter:
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2.1 - Garantia em Campo

2.2 - Suporte Técnico por Telefone

2.3 - Suporte Técnico por E-mail

2.4 - Outras dúvidas
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    A Triade possui uma equipe técnica para realizar garantia em Campo quando solicitado. Para tanto, é 
necessário que a solicitação seja realizada por telefone: 11 2236 1718 ou pelo e-mail: 
sac@triadeautopecas.com.br. O atendimento à garantia é realizado de acordo com a disponibilidade da 
equipe. Para que a solicitação possa ser registrada, é importante que seja aberto um chamado RNC pelos 
meios citados anteriormente ainda que sem o produto em garantia no poder da Triade. A equipe técnica 
Triade acompanha garantias apenas na cidade de São Paulo e, com excessões, algumas cidades da região 
metropolitana e apenas em casos em que há solicitação de ressarcimento por garantia (Vide Item 1.7)

     A Triade possui um SAMC (Serviço de Atendimento ao Mecânico e Cliente) disponível de Segunda a 
Sexta-feira, das 8h às 17:00h pelo telefone: 11 2236 1718. Qualquer dúvida quanto à aplicação do 
produto, solicitação de garantia, veículos nos quais o produto pode ser aplicado ou demais serão 
solucionadas pelo técnico disponível no momento. O serviço é gratuito para todo o Brasil.

    Através do e-mail: sac@triadeautopecas.com.br, o consumidor final ou mecânico pode solicitar o 
esclarecimento de dúvidas quanto a assuntos técnicos relacionados ao produto e/ou aplicação. Nossa 
equipe responderá ao seu questionamento no prazo de 24h da data de chegada da solicitação.

     Acessando nosso website: www.triadeautopecas.com.br, o mecânico ou consumidor final poderá 
esclarecer suas dúvidas a respeito da aplicação, aparência do produto ou componente, dicas de remoção 
e outros assuntos relacionados ao produto. 


