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Condições Gerais de Venda
1. CONDIÇÕES

- - Estas condições anulam as anteriores e entram em vigor a partir de 01 de Janeiro de
2008.
- - Os Preços e Condições são exclusivamente para lojas ou distribuidores, e os nossos
produtos são distribuídos exclusivamente nestes sectores.
- - O preço dos artigos pode ter em certos ou ocasionais casos pequenas variações, que
podem ser aplicados sem aviso prévio, e serão sempre consequência de pequenas variações
no câmbio de moeda ou alterações no custo de matérias-primas ou Transportes.
- - Não são admitidas devoluções de material excepto se forem antecipadamente
combinadas com a Gerência, sejam acompanhadas pela factura correspondente, em nenhum
caso serão trocados materiais que não estejam na sua embalagem original, em bom estado, e
sem qualquer etiquetagem ou outra alteração. O valor referente ao transporte das devoluções
será de conta do cliente.
- - Todas as vendas são consideradas sob Reserva de Propriedade até ao integral
pagamento (art. 409 do C. Civil)
2. QUEBRAS
- - Durante a recepção da encomenda é muito importante anotar na guia de transporte da
empresa transportadora, qualquer anomalia, por pequena que seja. (Volume Rasgado,
Molhado, Amachucado etc.)
- - Não serão aceites Reclamações que não cumpram estes Requisitos.
3. UNIDADE MÍNIMA DE COMPRA
- - Os nossos Preços correspondem sempre à unidade, e assim serão fornecidos por
unidades mínimas de compra.
4. PEDIDO MÍNIMO
- - O pedido mínimo para poder ser fornecido, será de 50,00€
- - Num pedido de valor inferior aos 50,00€ serão facturados 10,00€.
- Este Valor será debitado num conceito de Gastos Administrativos, Embalagem e Portes
5. PORTES
- - Os portes serão considerados pagos quando as encomendas superem as quantidades
líquidas de facturação por zona e com a Empresa de Transportes habitual
- Continente 150 €
- Ilhas·
600 €·
- Nas encomendas com Portes de conta do cliente, estes serão incluídos na Factura.
6. RESTOS DE PEDIDOS PENDENTES
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- - Será tentado que as encomendas sejam completamente fornecidas.
- - Restos de pedidos, serão anulados sempre que o valor seja inferior a 30 €.
- - Nos casos de artigos que recebamos num prazo de 15 dias estes serão enviados aos
clientes, sem que sejam cobrados portes.
- - Quando o cliente quer anular esses restos deverá comunicar de imediato.
7. FORMA DE PAGAMENTO
- - Todos os envios serão contra entrega da Mercadoria, por cheque datado a 30 dias.
- - (Não serão considerados outros prazos sem acordo explicito da Gerência)
- - Todos os envios de valor inferior a 50 € (que não sejam restos) serão cobrados á data
do envio.
- - Qualquer devolução de forma de pagamento dará lugar à suspensão de novos envios e
originará o débito de despesas Administrativas (25 €) além das despesas enviadas pelo Banco.
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