
1. PREÇOS E ENTREGA DO MATERIAL

2. PRAZO DE ENTREGA

3. VALIDADE DA PROPOSTA

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1.1. Preços - Os preços entendem-se líquidos, sem embalagem, entregue no nosso armazém de Carnaxide não incluindo o

IVA.

1.2. Entrega do material - Entregas ou despachos de materiais efectuados por nós a pedido, serão debitados ao cliente. As

mercadorias viajam por conta e risco do cliente, sendo as despesas de transporte debitadas em separado, assim como as

embalagens especiais.

O prazo de entrega indicado não é vinculativo, mas sim estimado em função de importações idênticas anteriores. O

prazo de entrega é sempre contado após a recepção da encomenda no nosso escritório e eventual esclarecimento

completo da mesma. Nos casos em que o prazo de entrega é imediato, entende-se que o mesmo se refere à data da

feitura da proposta.

3.1. Salvo especificamente indicado, a validade da proposta será de 30 dias, a contar da data da sua emissão.

4.1. Vendas inferiores a € 100,00

4.1.1. No caso de vendas inferiores a € 100,00, não incluindo o IVA, o material será entregue contra pagamento, beneficiando

do desconto de 2%. Em caso de envio à cobrança as despesas serão por conta do cliente.

4.1.2. Mesmo que o cliente beneficie de crédito, estas vendas serão únicas e exclusivamente processadas pelo sistema de

“VENDAS A DINHEIRO” ao balcão do nosso armazém, podendo o pagamento ser antecipado (por transferência

bancária) ou por envio à cobrança, com despesas por conta do cliente.

4.2. Vendas superiores a € 100,00.

4.2.1 No caso de vendas superiores a Euro 100,00, não incluindo o IVA e que não se encontrem abrangidas pelo ponto 4.3.

O material será entregue contra pagamento, beneficiando do desconto de 2%. Em caso de envio à cobrança as despesas

serão por conta do cliente.

4.3. Vendas a crédito superiores a € 100,00.

4.3.1. Os clientes com crédito aberto e até ao “PLAFOND” que previamente se tenha mutuamente acordado, deverão efectuar o

pagamento:

- No prazo de 30 dias beneficiando do desconto de 1%.

- No prazo de 60 dias, sem qualquer desconto.

4.3.2. Contagem dos prazos - Não efectuamos marcação de facturas para pagamento, comprometendo-se os clientes a

liquidá-las dentro dos prazos indicados em 4.3.1. a contar da data da sua emissão.

4.3.3. Nota importante

4.3.3.1. As facturas não liquidadas dentro do prazo de vencimento passam a ficar sujeitas a um encargo mensal de acordo com a

tabela de juros comerciais vigente. Passado esse prazo, reservamo-nos o direito de enviar, através de um Banco, uma

Letra à vista onde serão incluídos os encargos acima referidos.

4.3.3.2. Nos pagamentos por Letra, os encargos são sempre por conta do cliente excepto se especificamente acordado de outro

modo.

4.3.3.3. A suspensão de futuros fornecimentos a crédito poderá vir a ser considerada caso o cliente não respeite as condições de

pagamento previamente acordadas, ou tenha ultrapassado o “PLAFOND” acordado para o conjunto total das suas

responsabilidades.

4.3.4. Abertura de crédito - A eventual abertura de crédito está sempre sujeita à nossa apreciação.
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4.4. Pagamentos escalonados - Quando haja lugar a pagamentos escalonados, a primeira prestação (incluindo o débito do

respectivo IVA) será considerada como confirmação da encomenda, não sendo tomada qualquer acção antes da recepção

nos nossos escritórios do respectivo pagamento.

4.5. Alteração das condições de pagamento - As presentes condições poderão ser alteradas, caso entre a proposta e a data do

fornecimento surjam factores que a isso nos obriguem.

Para fornecimentos que pelos valores em causa ou características técnicas dos equipamentos sejam, quanto a nós,

incompatíveis com as condições aqui estabelecidas, reservamo-nos o direito de propor outra modalidade.

4.6. Condições especiais de pagamento - Condições especiais de pagamento, indicadas especificamente em qualquer

proposta de fornecimento, sobrepõem-se a estas condições gerais de pagamento, ficando todavia sujeitas ao Legislado no

Artº 102 do Código Comercial e demais condições não antagónicas.

4.7. Suspensão do fornecimento

4.7.1. Reservamo-nos o direito de suspender os fornecimentos sem aviso prévio, caso estas condições de pagamento não sejam

integralmente cumpridas.

4.7.2. Os materiais fornecidos são propriedade da CONTIMETRA até ao pagamento integral do preço acordado com o cliente

que fica constituído fiel depositário dos mesmos até à concretização do último termo de pagamento.

Só serão aceites se por nós forem especificamente confirmadas por escrito.

6.1. Devoluções - As devoluções só serão aceites após comunicação por escrito no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar da

data da Guia de Remessa, e posteriormente aceites e confirmadas por escrito.

6.2. Reclamações - Caso nada seja por nós estabelecido, só serão consideradas reclamações no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a contar da data da Guia de Remessa.

6.3. Aceitação - Não aceitamos a devolução ou reclamação do material que, embora em bom estado de funcionamento,

denote já ter sido utilizado, ou com sinais de manipulação e que não se encontre na embalagem original.

6.4. Reparações - Eventuais reparações de materiais fornecidos por nós, devem antes de serem enviados para o nosso

armazém, ser preenchido pelo cliente no nosso site o formulário reparação REP (www.contimetra.com). Posteriormente

enviaremos ao cliente no caso de aceitarmos a eventual reparação do material um número de reparação podendo o

comprador posteriormente proceder ao envio do material a reparar.

Os materiais fornecidos possuem garantia contra defeitos de fabrico, excluindo utilizações deficientes, limitando-se à

reparação do equipamento colocado nas nossas instalações. O prazo de garantia é contado a partir da data de

fornecimento.

O Foro da Comarca de Lisboa é o único competente em caso de litígio. A solução arbitral do Litígio poderá ser acordada

pelas partes.

A encomenda do cliente implica a aceitação, ainda que não expressa, das presentes Condições Gerais de Venda, com

exclusão de todos e quaisquer outras que não tenham sido expressamente aceites por nós.

5. PENALIDADES

6. DEVOLUÇÕES, RECLAMAÇÕES E REPARAÇÕES

7. GARANTIA

8. LITÍGIOS

9. ACEITAÇÃO
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