
Política de Fim de Vida
Política de Fim de Vida

A fim de manter um elevado nível de inovação e fornecer os melhores sistemas e soluções aos nossos clientes, a SALTO

pode decidir que alguns produtos atingiram o seu fim de vida (EOL).

A SALTO pode optar por declarar EOL um produto por vários motivos, entre outros por causa da tecnologia, descontinuação

pelos fornecedores, custo, segurança, eficiência ou razões de mercado.

Uma vez identificado um produto para ser EOL, a SALTO partilhará com os seus parceiros e clientes diretos uma

comunicação que incluirá todos os detalhes dos produtos afetados e as diferentes fases incluídas no calendário EOL:

1. FIM DAS NOVAS VENDAS

O fim das novas vendas é a data a partir da qual os produtos não podem ser entregues a nenhum novo projeto.

 Os projetos existentes ainda estão sendo atendidos com novos produtos. A SALTO pode anunciar o fim de novas vendas de

um produto ao mercado imediatamente após acordo interno.

2. FIM DO PÓS-VENDA

O fim do pós-venda é a data após a qual os produtos não podem ser entregues a nenhum projeto existente. 

A SALTO anuncia o fim do pós-venda de um produto normalmente com dois anos de antecedência.

3. FIM DOS REPAROS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

O fim das reparações e peças sobressalentes é a data a partir da qual a SALTO não fornecerá peças sobressalentes nem as

utilizará para efetuar mais reparações. 

A SALTO anuncia o fim das reparações e fornecimento de peças de reposição normalmente com cinco anos de

antecedência.

4. FIM DO SUPORTE

O fim do suporte inclui todo o serviço de suporte técnico relativo.

A SALTO oferece suporte pelo menos até o final da fase de reparos e peças de reposição, mas oferece um serviço mais

longo de forma voluntária.

 

Por favor, contacte o seu parceiro local SALTO para um estado detalhado da EOL de um produto específico.

Esta política estabelece a política geral aplicável a nível mundial. Contudo, nos países em que a legislação aplicável impõe

períodos mais longos obrigatórios, esses períodos mais longos obrigatórios prevalecerão sobre as disposições aqui

incluídas.
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Isenção de responsabilidade:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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