
 
GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA DE 5 ANOS 

 
Cobertura da Garantia 
A Axis garante ao comprador original (o distribuidor) que o hardware Axis estará livre de defeitos de design, fabricação e materiais em condições 
de uso normal substanciado por um período de cinco (5) anos a partir da data de envio por um centro de configuração e logística da Axis, sujeito 
às exclusões e limitações estabelecidas a seguir. Esta Garantia aplica-se somente a hardware e acessórios Axis fornecidos com o Hardware Axis 
na data da compra original (daqui em diante denominados em conjunto "Hardware Axis").  
 

O comprador original deve notificar a Axis imediatamente sobre qualquer defeito existente no Hardware Axis de acordo com o procedimento 
de RMA da Axis. Falhar em notificar a Axis sobre o defeito significa que o comprador original perderá o direito de ter o defeito corrigido. Uma 
forma válida de comprovante de venda ou recibo substanciando a compra e a data da compra deverá ser apresentada à Axis dentro do período 
de garantia para que o serviço de garantia seja oferecido. O único direito do comprador original, bem como a responsabilidade individual e 
exclusiva da Axis, estão limitados, a critério exclusivo da Axis, ao reparo do Hardware Axis com peças novas ou recondicionadas ou à substituição 
do Hardware Axis por hardware novo ou recondicionado. O Hardware Axis reparado ou os produtos de hardware de reposição serão garantidos 
de acordo com os termos aqui estabelecidos pelo restante do período da garantia original ou noventa (90) dias, o que for maior. Em caso de 
substituição do Hardware Axis ou de qualquer uma de suas peças, todos os produtos ou peças substituídos passarão a ser propriedade da Axis. 
Esta Garantia é válida em todos os países e pode ser exercida mediante contato com o Suporte Axis. Para obter mais informações, visite 
www.axis.com/warranty. 
 
Exclusões e limitações 
Esta Garantia é contingente ao armazenamento, transporte e uso normais substanciados do Hardware Axis, não se aplicando especificamente 
se o Hardware Axis teve o modelo ou número de série alterados, desfigurados ou removidos ou se o defeito pode ser atribuído a (i) modificações 
ou alterações no Hardware Axis por terceiros alheios à Axis, (ii) manutenção inadequada, instalação incorreta ou reparos mal feitos por qualquer 
parte alheia à Axis, (iii) uso do Hardware Axis para fins para os quais ele não foi projetado, (iv) desgaste ou deterioração normais ou (v) mau uso, 
abuso, negligência ou acidentes.  
 
Esta Garantia não se aplica a Hardware Axis comprado "como está", ou onde a Axis, o vendedor ou o liquidador renunciou expressamente a 
qualquer obrigação de garantia referente ao produto. Além disso, a Garantia é aplicável somente a Hardware Axis comprado de um 
distribuidor/revendedor autorizado. Mais ainda, esta Garantia será aplicável se, e na extensão que, não entrar em conflito com regulamentações 
de controle exportações, sanções ou embargos aplicáveis. 
 
Não obstante qualquer afirmação no sentido contrário, o período de garantia, ou seja, o período durante o qual o Hardware Axis é coberto por 
esta Garantia, será de três (3) anos, em vez de cinco (5) anos, a partir da data de envio por um centro de configuração e logística da Axis para o 
comprador original do seguinte Hardware Axis: 

• Hardware Axis ou parte de Hardware Axis com período de garantia de três (3) anos de acordo com a ficha de dados técnicos aplicável 
ou informações na página do produto para o respectivo Hardware Axis (a documentação do produto está disponível em 
https://www.axis.com/products-and-solutions) e  

• Hardware Axis enviado por um centro de configuração e logística da Axis após a data de descontinuação para tal Hardware Axis 
conforme comunicado pela Axis na declaração de descontinuação do produto, independentemente do período de cinco (5) anos de 
garantia aplicado para tal Hardware Axis antes da data de descontinuação.  

 

A GARANTIA ESTABELECIDA ACIMA É A ÚNICA GARANTIA APLICÁVEL ENTRE O COMPRADOR ORIGINAL E A AXIS EM RELAÇÃO AO HARDWARE AXIS, E NENHUM 
OUTRA GARANTIA DE OUTRO TIPO SERÁ APLICÁVEL. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS APLICÁVEIS, A AXIS SE ISENTA DE E EXCLUI TODAS AS 
OUTRAS GARANTIAS ALÉM DAS GARANTIAS EXPRESSAS ACIMA, SEJAM ELA ESTATUTÁRIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS 
IMPLICADAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A FINS ESPECÍFICOS, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE 
GARANTIAS CONFORME AQUI ESTABELECIDO. ONDE AS LEIS DE TAIS JURISDIÇÕES SE APLICAM, TODAS AS GARANTIAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS ESTÃO 
LIMITADAS AOS PERÍODOS DE GARANTIA IDENTIFICADOS ACIMA OU À MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI. EXCETO CONFORME ESTABELECIDO NESTA 
GARANTIA POR ESCRITO, OU NA MÍNIMA EXTENSÃO EXIGIDA POR LEI, NEM A AXIS NEM SUAS AFILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS 
OU DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU INDIRETOS, INCLUINDO PERDA DE DADOS, LUCROS CESSANTES, PERDAS DE 
FATURAMENTO OU PRODUÇÃO, RENTABILIDADE DE INVESTIMENTOS, PERDA DE AVIAMENTOS, CUSTOS DE CAPITAL, CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES OU SERVIÇOS, CUSTOS DE INATIVIDADE OU REIVINDICAÇÕES DE CLIENTES, INDEPENDENTEMENTE DE TAL PARTE TER SIDO 
AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DOS MESMOS. A RESPONSABILIDADE TOTAL E AGREGADA DA AXIS POR TODAS AS REIVINDICAÇÕES SOB ESTA GARANTIA 
ESTÁ LIMITADA AO, E EM HIPÓTESE ALGUMA EXCEDERÁ, O VALOR PAGO PELO HARDWARE AXIS. ESSAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADES POTENCIAIS 
SÃO UMA CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A DEFINIÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO.  

 
Leis aplicáveis e aplicabilidade 
• Esta Garantia é regida e estabelecida sob as leis da Suécia, sem levar em conta seus conflitos de cláusulas legais. 
• Esta garantia é aplicável somente a Hardware Axis enviado por um centro de configuração e logística da Axis a partir de 1o de abril de 

2020. 
• Esta garantia pode estar sujeita a alterações da Axis a qualquer momento e sem aviso prévio.  
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