
Requerimento de Garantia

No. do Cliente  D

Quantidade No. da Peça Descrição da Peça

Requerimento No. (Reference No.)

Lot-Nr. Data de fornecimento Nr. da Guia de entrega

Descrição detalhada do motivo de requerimento de garantia (o mais detalhado possível)

Modelo do Veículo

No. do Chassi

Montado no Dia

Desmontado no DiaAno de Fabricação

No. do Motor

Com a Quilometragem

Com a Quilometragem

DIESEL TECHNIC IBERIA, S.L. · Av. de los Premios Nobel, 2. Nave A-3. · Parque Logístico Casablanca · 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid 
Phone +34 916 559 994 · E-mail: aftersales-es@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.com

Requerente

IMPORTANTE! Por favor leia 
 
• As remessas de devolução ser enviadas com transporte  
   pago (caso o requerimento seja aceite, custos de frete serão  
   creditados) 
• Por favor, anexar uma cópia do formulário de confirmação ao item  
   com  
   defeito (caso o retorno seja por nos solicitado).     
• O formulário de requerimento deve ser preenchido completamente. A 

falta de informações dará motivo de longos períodos de espera ou 
rejeição do pedido. 

• As áreas danificadas devem ser marcadas.  
• Comprovantes adicionais (tais como despesas eventuais),devem ser 

apresentados com este processo e tem que ser rastreáveis a origem. 
Documentos apresentados posteriormente não pode ser considerado.

Se você assinalar "Sim", a peça reclamada será devolvida com despesas a pagar. Salientamos que, os gastos de envio poderão ultrapassar o valor da peça reclamada. 

Se você assinalar "Não", automaticamente você abre mão dos direitos sobre a peça e a mesma será destruída.

No caso da reclamação ser rejeitada, a peça indicada deverá ser retornada? 
 

Em condicões frias Umidade, chuva etc… outros

Erro ocorre em: Em temperatura de funcionamento

Tráfego local Local de construção Veículos especiais

Local de Utilização: Tráfego de longa distância

Posição de montagem: 
(por exemplo. amortecedor 
 traseiro esquerdo)
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No. da Fatura

Nome da empresa:  

Nome do Requerente:  

E-Mail do Requerente:  

O requerente garante que os dados informados são 
verdadeiros.

Não Sim

A peça já estava instalada?

Data Assinatura do Requerente
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Requerente
IMPORTANTE! Por favor leia
• As remessas de devolução ser enviadas com transporte 
   pago (caso o requerimento seja aceite, custos de frete serão 
   creditados)
• Por favor, anexar uma cópia do formulário de confirmação ao item 
   com 
   defeito (caso o retorno seja por nos solicitado).    
• O formulário de requerimento deve ser preenchido completamente. A falta de informações dará motivo de longos períodos de espera ou rejeição do pedido.
• As áreas danificadas devem ser marcadas. 
• Comprovantes adicionais (tais como despesas eventuais),devem ser apresentados com este processo e tem que ser rastreáveis a origem. Documentos apresentados posteriormente não pode ser considerado.
Se você assinalar "Sim", a peça reclamada será devolvida com despesas a pagar. Salientamos que, os gastos de envio poderão ultrapassar o valor da peça reclamada.
Se você assinalar "Não", automaticamente você abre mão dos direitos sobre a peça e a mesma será destruída.
No caso da reclamação ser rejeitada, a peça indicada deverá ser retornada?
 
Erro ocorre em: 
..\..\..\..\..\Data\Diesel_Technic\Logos\Diesel_Technic_Logo_grau.eps
Local de Utilização:
Posição de montagem:
(por exemplo. amortecedor
 traseiro esquerdo)
No. da Fatura
A peça já estava instalada?
Data
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