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Instruções importantes

1.Objetivo

Definir a política de prestação de serviços para compresso-

res de ar condicionado nos postos de serviços autorizados da     

MAHLE Metal Leve.

2.Aplicação

Aplicado a todos os Postos de Serviços Autorizados MAHLE 

Metal Leve SA.

3.Política de Garantia

3.1 Fluxo de Garantia 

3.1.1 - Compressor de A/C montado no veículo

Para os casos que o compressor de A/C estiver montado no 

veículo, o cliente deverá se dirigir a um PSA (posto de serviço 

autorizado) MAHLE, onde será realizada a análise da falha. Em 

caso de improcedencia da garantia, o PSA deverá emitir laudo 

conforme ficha de análise (vide anexo 01). Para casos de pro-

cedência o PSA deverá enviar laudo e fotos da falha à MAHLE 

Metal Leve SA para confirmação antes de informar o resultado 

ao cliente.

Importante: Todo o sistema de A/C do veículo deve ser ana-

lisado com o objetivo de identificar o possível motivo da falha. 

Para isso, os passos de análise incluídos no Manual de Falhas 

Prematuras de Compressor A/C da MAHLE Metal Leve, devem 

ser seguidos. Com base nessa análise o PSA deverá preencher 

a ficha de análise conforme anexo 01.

3.1.2 - Compressor de A/C já foi removido do veículo

O cliente poderá fazer a reclamação com o compressor A/C em 

mãos na loja/distribuidor em que realizou a compra ou em um 

PSA MAHLE munido da Nota Fiscal de venda do compressor 

de A/C. É impreterível que o produto não esteja violado e que 

esteja dentro do prazo de garantia. 

3.2 – Análise do compressor e emissão de Laudos

Durante a análise do compressor a rede de PSA´s deverá ana-

lisar os seguintes pontos: 

 n Confirmar se o prazo de garantia está vigente dentro de 6 

meses após a venda; 

 n Confirmar se o compressor de A/C foi aplicado correta-

mente no veículo, de acordo com o catálogo da MAHLE 

Metal Leve. Adaptações resultam na perda de garantia do 

compressor de A/C;

 n Verificar se o veículo foi adaptado para rodar com com-

bustível GNV. Essa transformação resulta na perda da 

garantia;

 n Verificar se o compressor de A/C foi adulterado;

 n Inspecionar visualmente o compressor de A/C em busca 

de marcas de batidas ou trincas;

 n Verificar se existe sinais de superaquecimento;

 n Verificar se a polia gira livremente sem ruído;

 n Medir a resistência da bobina;

 n Verificar se existem danos no chicote elétrico ou nos 

conectores;

 n Drenar o óleo e checar se existe sinal de contaminação 

por partículas sólidas;

 n Retirar a válvula torre e verificar se existem sinais de con-

taminação do óleo;

 n Em último caso, desmontar o compressor e verificar se 

existem sinais de engripamento da peça provocado por 

contaminação do sistema de A/C (caso seja necessário 

o envio do compressor de A/C para análise em fabrica, o 

mesmo deverá ser enviado montado). 

Todos os laudos de compressores de A/C emitidos por um 

PSA credenciado, deverão seguir o modelo da ficha de análise 

(vide anexo 01).
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3.2.1 - Garantia procedente

Quando o laudo emitido pelo PSA, identificar a causa da 

falha como sendo do produto (garantia procedente), o laudo 

e os documentos que comprovem a validade da garantia do 

produto deverão ser enviados via email para confirmação 

da procedência ao endereço eletrônico: sac.limeira@mahle.

com e/ou feito o contato via Atendimento ao Cliente SAC:                  

0800 015 0015. Nenhuma informação deverá ser enviada ao 

cliente até o recebimento da confirmação da MAHLE Metal 

Leve.

Para garantias procedentes, será necessário o envio dos 

compressores de A/C que apresentam falhas à planta 

da MAHLE Metal Leve para que sejam repostos por um 

compressor de A/C novo ao cliente.

O pagamento da garantia ao cliente final pode acontecer 

seguindo uma das opções abaixo:

 n Opção 01: Caso o PSA tenha estoque, poderá repor o 

compressor de A/C imediatamente e neste caso, deverá 

enviar o compressor de A/C com falha diretamente a 

MAHLE Metal Leve respeitando as condições do item 5. 

Os demais gastos serão ressarcidos ao PSA pela MAHLE 

Metal Leve mediante apresentação das notas fiscais de 

serviço. 

 n Opção 02: O cliente pode encaminhar a peça reclamada 

e o relatório técnico emitido pelo PSA ao Distribuidor onde 

o adquiriu. O Distribuidor irá repor o compressor de A/C 

e encaminhará o produto à MAHLE Metal Leve junto com 

as notas fiscais de serviço para que o ressarcimento dos 

gastos sejam feitos ao cliente.

 3.2.2 - Garantia improcedente

Para garantias improcedentes, o laudo técnico deverá ser 

emitido e entregue ao cliente junto com a peça reclamada.

Importante: Todos os custos gerados neste tipo de análise, bem 

como da reparação do sistema de A/C, deverão ser cobrados 

do cliente que deverá ser avisado previamente e terá obrigação 

de concordar antecipadamente com estas condições.

3.3 - Prazo de garantia

O prazo de garantia estipulado para compressor de A/C é de 6 

meses após a venda da peça ao consumidor final, comprovado 

pela nota fiscal de venda. A validação do prazo de garantia 

independe da quilometragem rodada pelo veículo.
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3.4 - Fatores que resultam na perda do direito à garantia

A MAHLE está expressamente isenta de qualquer 

responsabilidade quanto ao uso e/ou a operação do 

produto que ocorrerem em condições e/ou aplicações não 

recomendadas ou diferentes daquelas para as quais foram 

especificamente projetadas:

1. Danos provocados por acidentes; 

2. Danos não provenientes da fabricação e/ou da matéria 

prima do produto; 

3. Danos provenientes de transporte, negligência e/ou arma-

zenagem, manuseio, manutenção, instalação e aplicação 

de forma inadequada; 

4. Instalação incorreta ou em desacordo com o manual de 

instalação;

5. Uso de produtos de limpeza não adequados; 

6. Não uso, formulação, ou concentração de aditivo diferente 

do recomendado pelo fabricante do veículo ou manual do 

proprietário;

7. Uso em veículos transformados a gás GNV;

8. Alteração do produto sem prévia autorização da  MAHLE, 

independentemente da qualificação técnica do indivíduo 

ou da empresa que realizar a modificação; 

9. Contaminações provenientes dos demais componentes 

que trabalhem na mesma linha ou em conjunto com o 

produto MAHLE instalado; 

10. Demais componentes defeituosos ou obstruídos, que tra-

balhem na mesma linha ou em conjunto com o produto 

MAHLE instalado; 

11. Raspagem ou outro artifício que prejudique a identificação 

do fabricante do produto; 

12. Quantidade ou formulação do lubrificante do compressor 

diferente do recomendado pela MAHLE ou pelo manual 

do fabricante do veículo; 

13. Prazo de garantia vencido - fora dos 6 meses de garantia.

Atenção: A Limpeza, lavagem ou remoção do óleo lubrifican-

te do produto a ser enviado em retorno de garantia poderá 

comprometer a avaliação do mesmo, correndo o risco de ter 

sua garantia invalidada. Os produtos MAHLE possuem alta tec-

nologia. Sua instalação, manutenção, reparos, ou regulagem 

deverão ser feitos por profissionais qualificados e treinados. Os 

serviços deverão ser executados em oficinas reconhecidamen-

te capacitadas.

4.Pagamento

4.1 - Pagamentos da Garantia 

Para casos de garantias procedentes, será reposto um com-

pressor de A/C novo e serão pagos todos os gastos referentes 

a remoção e instalação desse novo compressor de A/C, desde 

que sejam enviadas as notas fiscais de serviços comprovando 

esses gastos. Não serão aceitas ordens de serviços e/ou orça-

mentos, pois não possuem caráter fiscal. 

Para casos de garantias improcedentes, deverão ser emitidos 

os laudos técnicos, informando a causa da falha bem como as 

correções necessárias para aplicação de um novo compressor 

de A/C. Nestes casos o pagamento dos custos pela remoção, 

desmontagem e instalação do compressor de A/C deverão ser 

negociados previamente com o reclamante. 

Para cada análise feita o PSA receberá o valor de R$ 100,00 

pagos pela MAHLE Metal Leve. Nesse caso o PSA deverá 

enviar mensalmente os laudos emitidos com fotos à MAHLE 

Metal Leve através do email: sac.limeira@mahle.com. Após a 

confirmação do recebimento uma NF de serviço deverá ser 

emitida para que sejam pagos os valores das análises realiza-

das naquele mês.

5.Condições de envio

5.1 - Endereço e Nota Fiscal

Todo compressor de A/C enviado para a MAHLE Metal Leve de-

verá estar acompanhado de nota fiscal de análise endereçada à 

MAHLE Metal Leve S.A. especificando a Natureza da Operação: 

Peças para Análise 5949 (estado de São Paulo) ou 6949 (demais 

estados). E anexada a caixa do compressor de A/C o laudo emi-

tido pelo respectivo PSA. 

Abaixo, o endereço de envio:

.
MAHLE METAL LEVE S.A.

Departamento de Assistência Técnica

Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), Km 96

CEP: 13486-264 - Limeira-SP

CNPJ: 60.476.884/0033-64

I.E.: 417130945117

Política de análise de garantia de compressoers de ar condicionado
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Após a emissão da nota fiscal de envio, deve-se solicitar a 

coleta do compressor de A/C através do email:

expedicao.limeira@mahle.com, anexando no email os seguintes 

documentos: nota fiscal, relatório do PSA e documentos 

comprobatórios da validade do prazo de garantia (nota fiscal 

de compra do compressor A/C dentro do prazo de 6 meses).

 

Importante: Sempre embalar o compressor de A/C de forma 

adequada para que partes sensíveis não sejam danificadas 

durante o transporte invalidando a garantia do produto. É de 

suma importância que os pórticos de sucção e descarga es-

tejam devidamente vedados para que o óleo lubrificante do 

compressor não venha a vazar ou absorver umidade durante 

o transporte.Todo compressor que vier sem as devidas docu-

mentações serão considerados como sendo improcedentes e 

serão devolvidos com laudo.

5.2 - Transportadora credenciada 

Para devolução de peças deverá ser utilizada a transportadora 

credenciada pela MAHLE Metal Leve conforme abaixo: 

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

R. Antonio Luchiari, 251 - Bairro: Distrito Industrial

Campinas-SP                  CEP: 13054-700

Tel.: (19) 2116-4499

INSC. CNPJ: 18.233.211/0023-45

INSC. EST.: 795.866.043.112

INSC. MUNIC.: 453111-6 

5.3 - Pagamento do frete

O frete será pago pela MAHLE Metal Leve SA desde que o envio 

seja feito através da transportadora credenciada, vide item 5.2. 

5.4 - Documentos necessários

No envio do produto, o compressor de A/C deverá estar acom-

panhado da documentação comprobatória necessária do prazo 

de garantia da peça: nota fiscal de compra que não deverá ex-

ceder 6 meses, junto com o laudo emitido pelo respectivo PSA. 

.

Os produtos MAHLE 
possuem alta tecnologia. 
Sua instalação, manutenção, 
reparos ou regulagem, 
devem ser feitos por 
profissionais qualificados e 
treinados.
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