
,Valea 
.. 

CIBII: 

VALEO SISTEM AS AUTOMOTIVOS LTDA. 
VALEO CIBIÉ SERVICE 
Estrada Sadae Takagi, 2.000 - Cooperativa 
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09852-070 
SAC: 0800 770 5693

SERVICE 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

ETIQUETA DE SOLICITAÇÃO DE GARANTIA 

,Valea 
Você tem em mãos um produto com o nome ? que assegura a alta 
qualidade do componente que você está aplicando em seu veículo. Em caso de 
dúvida ou maiores informações, ligue. Nós teremos muito prazer em ajudá-lo. 

,!!ileo 
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Certificado de Garantia 

Você tem em mãos um produto com a qualidade VALEO, líder mundial no segmento de embreagens! Recomen
damos que as instruções de utilização mencionadas no verso sejam seguidas, para que este produto possa 
dar-lhe maior satisfação e a melhor relação custo/benefício. 

(os campos abaixo deverão ser obrigatoriamente preenchidos, em caso de devolução.) 

Cliente: ____________________________ _ 

Veículo Marca: _______ Modelo: _______ Ano de Fabricação: __ 

Quilometragem Inicial: __________ Final: ____________ _ 

Distribuidor: Cidade/Estado: ___________ _ 

Código Valeo do Produto: N.F. Nº _________ Data:._��-

Motivo da Devolução:------------------------

Observações: __________________________ _ 
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INSTRUCCIONES OE MONTAJE 
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 

CONSEILS OE MONTAGE 
INSTRUCTION FOR USE 

INFORMAZIONI PER LEI MONTAGIO 
MONTAGEHINWEISE 

Prt,clnto de segurldad 
Cinta de segurança 

C.rt• grtM 
Logbook 

Foglio di imm.tr'icotazlont 
Fahneugscheln 

Termo de Garantia 
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTOA. VALEO CIBI� SERVtCE assegura o produto que você está comprando por 180 dias ou 
10.00(li("m. o que ooorrer primewo. a partir da data da Nota Fis<::al ao consumidor final, dentro das seguintes prerrogativas: 
» E.m C3SO de devolução em ga1antla, você reoebefâ o reparo ou a subsbtviçêo po, produto eQuNa)erlte 
» A devotuÇão deveté ser feita ao estabel&Clmento oomercial onde o produto foi comp<&do 
» � Obrigatória a ap<euntação da Nota Fiscal de oomp<a, especificando datamente o p,oduto e a data M emissão. aoompanl"lada deste 
Certificado, devidamente preenchido. 

>> Não são garantidos os produtos que tJV8rem: 
S«> mont.so ele ro,m, � 
SolridO .-varias S)OI' ltan$pc)t1f)$ , a,mazenagem triad&quad0$ 
SOlrldo "',eJ\'IQÕeS em SU$$ c,ta(:teris1icat orig,MIS 

- Sido aplicados ln00ttetamen1& 
- SOlrlóo recondicionamento por pane de terceiroe. 
- Sido avanedos por uso 11'1devdo 

SofrldO <1e1gas1e normal r>ek> uso 
» Alterações decorrentes a aperfeiçoamento técnico introduzido a posteriori nos produtos VALEO não implicará na obngação do fabncante 
em efetuar as mesmas a1teraçôe$ nos produtos vendidos 
RECOMENDAÇÕES 
» CertffiQve-se de que o produto a .ser 10stal8'do ê exatamente o indic&do pela VALEO para aplica,oões em ffV veiculo 
>> EsteJa seguro de Q� o proflSSIOl'lal que vai api,ca--10 Mj,a habilitado e oonheça earactetísbeas especificas de seo velculo e reoomendaçiões, 
�:ttos oomponentes de seu veiculo deverão ser venficados antes da IO&talação, a fim de as&&gurar o bom funcionamento deste con,unto, tais 

A superflOit do vdêlf\1e do motor 
• o eixo p1040, perfiS , g,.... 
•o•� de adicion,mento 
- O CX))(ins de motor e eàlTi:»o 
- O rolamento de guia e bucf\as do ..xo pioto 
• O rolamento de em� 
• Ag oondiçôes gerai5 da ç.1iic.a &eca 
• A$ oondic;6e,$ do cabo de embreagem 

» Ourante a Instalação, recomendamos a fixação do platô acertanck> os parafusos attemOOamente. enc3(Xanck> com cu,ctacto a çaixa de 
câmbio e Observando o ahnhamento para nao danibr o perl'i do cubO do disco 
>t Após a tnstalação. o Sdtetna de acional'l"'lento deve Séf vetfficado. de acordo oom os limites de reg!Aagern. tolga e CUl'$0 de acionamento 


