Condições Gerais de Venda

1.

GENERALIDADES
1.1.

2.

As presentes Condições Gerais de Venda são sempre aplicadas e prevalecem sobre quaisquer Condições Gerais,
ou especiais, do comprador. A encomenda por parte do comprador, em relação a qualquer proposta por nós
apresentada, implica a aceitação destas Condições Gerais de Venda. Toda e qualquer derrogação prevista na
encomenda só poderá ser considerada aceite se tiver sido objeto de acordo escrito do vendedor.

OBJETO E ALCANCE DA OFERTA
2.1.
2.2.

Fornecimentos por proposta.
As condições da proposta referem-se exclusivamente aos fornecimentos neles especificados, pelo que não obrigam
o vendedor relativamente a fornecimentos adicionais. A proposta do vendedor é válida por um mês salvo aviso prévio
na proposta. O comprador não poderá em caso algum prevalecer-se de normas, especificações, prescrições,
regulamentos e hábitos que não tenham sido expressamente aceites e confirmados por escrito pelo vendedor.
2.3. Âmbito da proposta.
2.3.1. Não está previsto fornecimento de serviços, trabalhos ou materiais não constantes na proposta.
2.4. Parametrização.
2.4.1. Considera-se como parametrização a programação de todos e somente os materiais constantes da proposta.
2.4.2. Instalação de material.
2.4.2.1. Salvo indicação contrária, não está considerada a instalação do material
3.

CONCLUSÃO DA VENDA
3.1.
3.2.
3.3.

4.

PROPRIEDADE / CONFIDENCIALIDADE
4.1.

4.2.
5.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

Os preços, salvo indicação em contrário, entendem-se sem IVA, para entrega nas instalações do comprador em
Portugal continental.
Os preços indicados nas ofertas são válidos por 30 dias, salvo indicação em contrário descrita na proposta.
As condições e termos de pagamento estão indicados nas propostas do vendedor.
Modo de pagamento.
5.4.1. Na ausência de indicação em contrário, os materiais, fornecimentos e serviços serão pagos por transferência
bancária, pelo valor líquido, de acordo com as condições da fatura. Sobre cada uma das encomendas parciais
será exigido o pré pagamento de uma percentagem a combinar.
O vendedor reserva-se o direito de propor outras modalidades de pagamento para fornecimentos e serviços que,
pelos seus valores ou características técnicas, sejam, por parte do vendedor, incompatíveis com as Condições Gerais
de Venda.
Penalidades.
5.6.1. No caso de atraso de pagamento relativamente às datas fixadas, os montantes em dívida ficam sujeitos a juros
de mora, nos termos da legislação em vigor, sem que tal possa pôr em causa a exigibilidade da dívida.
Serão permitidas entregas e faturações parciais mediante acordo entre as partes por escrito em email ou contrato.

ANULAÇÃO DE ENCOMENDAS
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Todos os estudos, planos e documentos, sejam de que natureza forem, tais como croquis, desenhos, relatórios,
cálculos, memórias descritivas e outros semelhantes, fornecidos ao comprador, continuam a ser propriedade do
vendedor e são confidenciais; o comprador não os poderá utilizar para fins estranhos ao contrato, nem pode
comunicá-los, cientemente ou não, a terceiros, comprometendo-se a tomar todas as medidas necessárias para que
tal não aconteça.
Em caso de não conclusão da venda, os estudos e documentos que se referem no parágrafo 4.1, entregues para
documentar a oferta, devem ser restituídos ao vendedor, no prazo de 15 dias a contar da data de expiração da oferta.

PREÇOS / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS
5.1.

6.

O contrato de venda só é válido sob reserva de aceitação expressa pelo vendedor através do envio do orçamento
em questão assinado pelo comprador de acordo com os termos abaixo expressos (*).
O vendedor só será obrigado pelos compromissos verbais assumidos pelos seus representantes ou assalariados
sob reserva de confirmação por escrito dos mesmos na confirmação de encomenda respetiva, sem a qual os mesmos
carecem de validade.
Todas as obrigações contratuais assumidas pelo vendedor, com a confirmação e aceitação da encomenda, cessam
imediatamente se o comprador faltar ao cumprimento das condições de pagamento acordadas.

Se houver atraso na satisfação das encomendas, por facto imputável à Sunpor, por tempo superior a 20% do prazo
estabelecido para a entrega;
Se a Sunpor se recusar a prestar as seguintes garantias constantes dos contratos celebrados, ou que decorram de
disposições legais aplicáveis;
Em todos os casos não contemplados, nos números antecedentes os pagamentos que tenham sido efetuados a título
de sinal e princípio de pagamento, e seus reforços, considerar-se-ão sempre perdidos a favor da Sunpor, que poderá
ainda exigir ser ressarcida dos prejuízos a que a anulação das encomendas tenham, porventura, dado lugar.

ENTREGAS. EXPEDIÇÃO
7.1.

Sejam quais forem os destinos dos fornecimentos e as condições de venda, a entrega entende-se efetuada nas
instalações do comprador em Portugal continental.

8.

PRAZOS. PENALIDADES
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
9.

Os prazos são dados a título indicativo, salvo menção de prazo firme assinado pelo vendedor.
Os prazos de entrega são contados a partir da mais tardia das datas seguintes: a da confirmação da encomenda,
aquelas em que chegaram ao vendedor as informações, o pagamento do adiantamento ou os fornecimentos que o
comprador se tiver comprometido a efetuar.
O vendedor fica desobrigado, de pleno direito, de todo e qualquer compromisso relativo a prazos de entrega, em
caso de força maior ou de acontecimentos ocorridos no vendedor, tais como: roubo, ´lock-out´, greve, epidemia,
requisição, guerra, embargo, falta de autorizações, incêndio, inundação, acidente com ferramentas, destruição ou
danificação de peças importantes no decurso do fabrico, interrupção ou atraso nos transportes ou aprovisionamentos
em matérias-primas, energia ou componentes, e todo e qualquer outro acontecimento alheio à vontade do vendedor,
dos seus fornecedores e/ou subcontratantes. Igualmente, o vendedor reserva-se o direito de ficar, para todos os
efeitos, desobrigado em relação aos prazos de entrega estabelecidos, se os elementos a fornecer pelo comprador,
necessários à execução da encomenda, não lhe forem entregues nos prazos estabelecidos.
Havendo atraso no cumprimento das prestações de pagamento devidas, até ao total do valor do fornecimento, o
vendedor reserva-se o direito de atrasar, correspondentemente, a data de entrega do fornecimento.
O acumulado das penalidades não poderá, em caso algum, ser superior ao prejuízo real comprovadamente
suportado pelo comprador.
Os pagamentos acordados em caso algum poderão ser diferidos por motivo de aplicação de penalidades.

Devoluções
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Só se aceitam devoluções de artigos quando se provar que o engano na remessa dos produtos for da Sunpor e
mesmo neste caso só se aceitam devoluções no prazo máximo de 30 dias a contar da data do respetivo fornecimento;
Os gastos diretivos da devolução são da responsabilidade do cliente;
No caso de peças com defeito, as mesmas deverão ser acompanhadas da respetiva nota de devolução. Deverá
nesse caso mencionar o número da fatura ou da venda a dinheiro;
A devolução só poderá acontecer se a Sunpor previamente autorizar;
Os gastos diretos das devoluções, assim como os referentes a trocas ou pedidos de reparação, serão sempre um
encargo ao cliente;
Nos casos em que o produto ou produtos devolvidos se apresentem danificados, estes não serão considerados na
devolução.

10. Garantia
As garantia proveniente da venda de produtos e serviços da SUNPOR Energias de Portugal, Lda vem descrita na proposta
enviada para o comprador, pelo facto de serem oriundas dos prazos atribuídos pelas marcas e especificidade de cada produto
e/ou serviço.
11. Litígio
As presentes condições gerais de venda regem-se, tanto para sua interpretação como para a sua execução, pela Lei Portuguesa.
Todas as situações de litígio entre a Sunpor Energias de Portugal, Lda. e os seus clientes, serão resolvidos pela Comarca do
Porto Este-Penafiel.
12. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
12.1. O vendedor conserva a propriedade dos fornecimentos até ao pagamento integral do preço do material principal e
dos acessórios. A restituição dos fornecimentos entregues e não pagos, poderá ser exigida a qualquer momento,
sendo o levantamento e transporte das mesmas por conta do comprador.
*O Comprador deverá devolver uma cópia deste orçamento assinado por legais representantes da empresa que o vinculem e
com carimbo da Empresa.
Declaro que tomei conhecimento nesta data destas condições e concordo integralmente e sem reservas com as mesmas:
A Gerência:______________________________________________________________________

