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MANUAL PARA

GARANTIA DE
QUILOMETRAGEM
FH900

O QUE É O PLANO DE GARANTIA DE QUILOMETRAGEM DO PNEU FH900?
A Bridgestone do Brasil garante a quilometragem do pneu FH900 até 70.000km por meio desta garantia.
Caso o pneu não atinja a quilometragem garantida pela Bridgestone do Brasil, a diferença de percentual de
quilometragem será convertida em desconto de compra do pneu novo ou equivalente. Mas
lembre-se: para ter direito à garantia, é indispensável que o cliente faça rodízio e inspeção visual dos pneus a
cada 5.000km, alinhamento e balanceamento a cada 10.000km.
No caso de reposição do produto em garantia, os critérios para ressarcimento ao cliente constam na
página 6 (NO MOMENTO DO AJUSTAMENTO). O cálculo deverá ser baseado na tabela de preço
de venda no balcão em vigor da data de reposição pelo revendedor. Esta garantia é válida em todo o
território nacional e exige a apresentação da nota fiscal de compra original com certificado de Garantia
de Quilometragem devidamente preenchido e carimbado no momento da compra e de cada inspeção.
É importante lembrar que esta Garantia de Quilometragem é intransferível.

Estão cobertos pela garantia:
Pneus FH900 montados em veículos de uso particular e táxis.
Não estão cobertos pela garantia:
Pneus FH900 montados em veículos de uso comercial. Exemplos: veículos comerciais de manutenção,
de locadoras de automóveis, veículos de competições automobilísticas, viaturas de polícia e etc.
Inspeção periódica:
Na inspeção periódica a cada 5.000km deverá ser medida a profundidade do sulco e examinado o aspecto
geral do pneu (desgaste irregular, corte e etc.), assim como executados a calibragem e o rodízio dos pneus.
O alinhamento e o balanceamento deverão ser feitos a cada 10.000km.

GARANTIA de quilometragem:

KM
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Exemplos de cálculos de ajustamento:
Exemplo 1 – Um pneu FH900 que tem garantia de quilometragem de 70.000km e chegou ao limite
de desgaste com 62.000km.

Quilometragem garantida

70.000km

Quilometragem atingida

62.000km

Diferença

8.000km

Diferença em %

11%

O desconto para o novo pneu do
mesmo modelo ou equivalente
será de 11%.

Exemplo 2 – Um pneu FH900 que tem garantia de quilometragem de 70.000km e chegou ao limite
de desgaste com 54.000km.

Quilometragem garantida

70.000km

Quilometragem atingida

54.000km

Diferença

16.000km

Diferença em %

23%

O desconto para o novo pneu do
mesmo modelo ou equivalente
será de 23%.

Exemplo 3 – Um pneu FH900 que tem garantia de quilometragem de 70.000km e chegou ao limite
de desgaste com 50.000km.

Quilometragem garantida

70.000km

Quilometragem atingida

50.000km

Diferença

20.000km

Diferença em %

29%

O desconto para o novo pneu do
mesmo modelo ou equivalente
será de 29%.

Esta garantia não terá validade para os seguintes pneus FH900:
- Não montado no revendedor autorizado Bridgestone;
- Não realizou o rodízio a cada 5.000km;
- Não realizou o alinhamento e balanceamento a cada 10.000km;
- Sem nota fiscal ou certificado de garantia de quilometragem;
- Com série ilegível;
- Que seja utilizado em veículo diferente daquele em que o(s) pneu(s) foi (foram)
montado(s) quando adquirido(s) e especificado(s) no termo de garantia;
- Com falha, desgaste prematuro e/ou irregular devido a:
a) Pressão irregular.
b) Aros em mau estado ou diferentes da medida especificada para o pneu.
c) Irregularidade na suspensão do veículo.
d) Falta de alinhamento ou balanceamento.
e) Colisão do veículo, vandalismo, etc.
f) Reparo feito fora da especialização conforme norma NBR NM-225.
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Esta garantia não cobre:
- Veículo com problema na suspensão ou no hodômetro ou que apresente falta de alinhamento
e balanceamento.
- Mão de obra (alinhamento, balanceamento, etc.) e peças de qualquer tipo que devam ser
substituídas ou reparadas, detectadas por ocasião da inspeção do pneu.
- Custos de montagem, de balanceamento ou de alinhamento para o pneu reposto.

NO MOMENTO DA VENDA DO PNEU

1
1
2
3

Emitir a nota fiscal, preencher todos
os dados do certificado de garantia
de quilometragem e carimbá-lo.

2

Montar o pneu com válvula nova,
balancear e alinhar o veículo.

NO MOMENTO DA INSPEÇÃO PERIÓDICA
Identificar se os pneus são os
mesmos do termo de garantia de
quilometragem.

Executar a inspeção periódica,
medindo a profundidade do sulco, examinando o aspecto geral
(desgaste irregular, cor te), calibrando e promovendo o rodízio
dos pneus (gratuitamente).
Preencher no certificado de garantia de quilometragem a profundidade do sulco de cada pneu.
Caso se constate alguma irregularidade do pneu, o revendedor deverá
fazer as recomendações e orientações técnicas dos serviços.
O cliente deverá seguir as recomendações e realizar os ser viços
em qualquer estabelecimento mantendo a nota fiscal junto ao termo
de garantia de quilometragem para
comprovar a manutenção efetuada.

4

Marcar ‘‘X’’ no campo de alinhamento e/ou balanceamento da tabela de inspeções periódicas quando
os serviços forem executados.

5

O ser viço ou reparo no veículo
que não for prestado pela nossa
rede de revendedores autorizados
deverá ser anotado no termo de
Garantia de Quilometragem, ficando o cliente comprometido a
realizar tais ser viços ou reparos
em até 15 dias, sob pena de perder o benefício de Garantia de
Quilometragem.

6
7

Quando terminarem todos os serviços
da inspeção periódica, carimbar o
certificado de Garantia de Quilometragem.

Lembrar-se de anotar a quilometragem da próxima inspeção.
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1
2
3
4

NO MOMENTO DO AJUSTAMENTO
Examinar o pneu, verificar os dados do certificado de Garantia de
Quilometragem e a existência dos
carimbos de todas as revisões.

Verificar se a menor profundidade
de sulco remanescente da banda
de rodagem atingiu 1,6mm (tolerância de até 2,0mm).

Verificar a quilometragem no hodômetro do veículo para calcular a
porcentagem de diferença entra as
quilometragens garantida e real.
Preencher por completo as 5 vias do
SEMU (Solicitação de Exame de Mercadoria Usada), usando o código 26A
no campo de Código de Defeito; solicitar assinatura do cliente.

5
6
7

Enviar uma cópia do certificado de
Garantia de Quilometragem ou original (caso não conste outro pneu
no certificado), a nota fiscal do pneu
reposto, 2 vias do SEMU (branca e
verde) e uma via da nota fiscal do
pneu novo para o setor de Análise
de Produto em Garantia, na fábrica
de Santo André.
Enviar o pneu para o setor de Análise
de Produto em Garantia, na fábrica
de Santo André, acompanhado das
vias amarela e rosa do SEMU e da
nota fiscal de remessa.

Uma via (azul) fica na revenda.

REPOSIÇÃO DO PNEU NOVO

1

Oferecer o novo pneu da mesma medida e modelo com desconto determinado pelo cálculo de garantia. Caso
não tenha o mesmo modelo FH900,
oferecer o pneu equivalente, com
mesma medida, marca (Firestone) e
aplicação do original.

2

Emitir a nota fiscal, preencher
todos os dados do cer tificado
de garantia de quilometragem e
carimbá-lo. Montar o pneu com
a válvula nova, balancear e alinhar o veículo.

OBSERVAÇÃO
A Garantia de Quilometragem não é vigente para o pneu reposto em garantia.
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PERGUNTAS
e respostas

a) Estas garantias fazem com que eu pague mais pelo pneu?
O consumidor do FH900 não precisará pagar para obter estas garantias. A Bridgestone e sua
rede de revendedores autorizados estão oferecendo estas vantagens para quem adquirir o pneu FH900.
b) Sem garantia, eu tenho desconto sobre o pneu?
Estas garantias são gratuitas, são benefícios para consumidores do FH900.
c) Posso reclamar a garantia em outro lugar?
O consumidor, com esta garantia, pode fazer a sua reclamação em qualquer revendedor
autorizado Bridgestone.
d) Perdi o certificado e quero a garantia. Como proceder?
Para a utilização das garantias é necessária a apresentação do certificado. Para qualquer
esclarecimento, o revendedor ou cliente poderá consultar o SAC 0800-0161718.
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e) Meu carro é novo e já veio com o FH900. Posso reclamar a garantia?
Estas garantias são benefícios para quem comprar o FH900 na rede de revendedores autorizados da
Bridgestone. Para qualquer esclarecimento, o revendedor ou cliente poderá consultar o SAC.
f) É necessário um certificado para cada pneu?
As garantias contemplam a possibilidade de incluir até 4 pneus em um único documento de controle.
O revendedor deverá preencher conforme a quantidade de pneus.
g) Eu posso mandar uma outra pessoa reclamar a garantia em meu nome?
Sim. A outra pessoa poderá reclamar em nome do proprietário do veículo caso o mesmo não
possa ir pessoalmente a uma das revendas autorizadas Bridgestone.
h) As garantias são válidas para todos os automóveis?
As garantias são válidas somente para automóveis particulares e táxis.
i) Tenho bônus do FH900, mas não quero o FH900. Posso comprar
outro modelo e receber o desconto?
O bônus deverá ser utilizado na aquisição para novo pneu, no mesmo modelo. Para qualquer
esclarecimento, o revendedor ou cliente poderá consultar o SAC.
j) Quero transferir a garantia para outra pessoa. Como devo fazer?
As garantias são intransferíveis.
k) Tenho bônus de garantia, porém quero transferir o bônus para outra
pessoa. Como devo fazer?
As garantias são intransferíveis. Para qualquer esclarecimento, o revendedor ou cliente poderá
consultar o SAC.
l) Em caso de troca ou venda do veículo, as garantias valem para o
novo proprietário?
Estas garantias são intransferíveis.
m) Se eu quiser fazer somente o balanceamento na montagem do pneu,
eu recebo a garantia de quilometragem?
Para utilização das garantias é indispensável que no ato da montagem do FH900 seja realizado o
alinhamento do veículo, balanceamento e troca da válvula de cada pneu na rede de revendedores
autorizados da Bridgestone.
n) Existe um limite de tempo?
Promoção válida de 1º/3/2014 a 31/8/2014.
Validade da garantia após a compra do pneu: 5 anos.
o) Qual a tolerância de quilometragem para as inspeções periódicas?
A tolerância para as inspeções é de aproximadamente 500km, para mais ou para menos.
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