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CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS DE VENDA
Na adjudicação de orçamentos de sistemas e equipamentos, por nós cotados, devem ser observadas as condições a seguir definidas, em prol de uma maior
abrangência e eficácia dos serviços associados e prestados, consolidados numa mais-valia para o cliente.
PREÇOS:
EÇOS Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, ajustarmos os nossos preços sem aviso prévio, nomeadamente, devido ao aumento do custo dos
materiais, da mão-de-obra, do fabrico ou de transporte, caso esse aumento ocorra antes da data de entrega, assim os preços que discriminamos são sempre
referentes a stock no n/armazém ou em trânsito para os receber.
Os novos preços serão aplicados a todos os pedidos pendentes à data da alteração.
Se o Cliente não aceitar o novo preço poderá anular o pedido, informando-nos por escrito, oito dias após a data do aviso do referido aumento, findo esse período
considera-se que o cliente aceitou o novo preço.
Os preços confirmados apenas se aplicam, caso as quantidades confirmadas sejam aceites.
Os preços e demais indicações constantes de catálogos, tabelas e folhetos, etc. têm carácter informativo.
Prevalecem os preços em vigor à data do fornecimento.
Nos aparelhos que incluem baterias e nos aparelhos elétricos ao valor unitário apresentado acresce o Ecovalor, segundo tabela em vigor de contribuição para
Ecopilhas e o EcoREEE.
VALIDADE DOS
DOS ORÇAMENTOS
ORÇAMENTOS: 15 dias.
GARANTIA:
GARANTIA O período de garantia dos equipamentos orçamentados contra defeito de fabrico (a contar da data de entrega) é o previsto pela legislação em vigor.
EXCLUSÕES DA GARANTIA:
GARANTIA A ABO, Lda não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou anomalias resultantes de avarias provocadas por má instalação, deficiente
utilização dos equipamentos fornecidos, transporte, deficiências provenientes de causas estranhas tais como ligações erradas, mau tratamento ou
acondicionamento dos equipamentos, desastres, equipamentos de desgaste natural, modificações introduzidas nos equipamentos, manutenções incorretas ou
por qualquer motivo alheio, pelo que não assume o pagamento de qualquer indemnização, custo de reparação ou substituição sem previamente serem apuradas
as causas e responsabilidades.
PRAZO ENTREGA:
ENTREGA Os prazos de entrega são apenas prazos indicativos. Os prazos de entrega têm início aquando da data de confirmação da encomenda, mas não
sem antes se terem esclarecido todos os pormenores relativos à execução e todos os outros pré-requisitos que serão definidos pelo Cliente de modo a garantir o
cumprimento do contrato.
O mesmo é aplicável às datas de entrega. É permitida a realização de entregas antecipadas e parciais.
A data de saída do armazém é considerada como sendo a data de entrega.
Acontecimentos de força maior permitem um prolongamento do prazo de entrega e dão-nos o direito de rescindir o contrato, na totalidade ou parcialmente.
Greves, lockouts, perturbações ao nível operacional ou quaisquer outras circunstâncias imprevistas pelas quais não somos responsáveis e que tornam a entrega
mais difícil ou até mesmo impossível são, para nós, o equivalente a acontecimentos de força maior.
O incumprimento do prazo de entrega, não dará, em caso algum, direito a indemnização.
Os prazos dão válidos salvo rutura de stock ou produto fora da gama corrente de comercialização.
FORNECIMENTO/ENTREGA:
FORNECIMENTO/ENTREGA N/Armazém. Não está contemplado o transporte/entrega, descarga e movimentação dos equipamentos em obra, se necessário
consulte-nos. Entregas nas instalações do cliente sujeitas à cobrança de portes de envio.
Reservamo-nos o direito de realizar entregas parciais, que serão cobradas separadamente, salvo indicação em contrário por escrito.
Temos o direito de especificar a embalagem ao nosso exclusivo critério.
O transporte dos equipamentos são sempre efetuados por conta e risco do Cliente. Todos os prejuízos e perdas têm de ser imediatamente indicados por escrito
aquando da entrega dos bens e têm de ser certificados pela transportadora na declaração de expedição.
RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES:
RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES: As reclamações por defeitos detetados no material ou quantidades incorretas deverão ser apresentadas logo à receção da
mercadoria, pelo que se chama a atenção para uma conferência cuidada do material recebido. As reclamações de material justificadamente indetetáveis no ato
da receção deverão ser apresentadas aos nossos serviços logo após a sua verificação, mas dentro de um prazo máximo de 8 dias da data da sua receção,
previamente comunicadas e acompanhadas de Nota de Devolução com a respetiva justificação.
A devolução de materiais após o prazo máximo de 8 dias ficará invariavelmente excluída, exceto se previamente aprovada por escrito pela ABO, Lda.
INSTALAÇÃO/MÃO DE OBRA:
OBRA Não Incluída.
V/ADJUDICAÇÃO:
V/ADJUDICAÇÃO A encomenda deverá ser sinalizada pelo valor correspondente a 50% da mesma, não reembolsável em caso de desistência.
Deverá ser feita por e-mail ou via fax, assim como data pretendida e plano de entrega.
PAGAMENTO:
PAGAMENTO Salvo indicação em contrário por escrito, as nossas faturas são pagas antecipadamente ou no prazo estipulado na fatura, através de numerário,
transferência bancária ou cheque.
Considera-se que o pagamento foi efetuado quando o montante se encontrar disponível.
Os cheques poderão ser aceites, mediante autorização expressa da nossa parte.
Os encargos relativos a descontos e outras despesas são suportados pelo Cliente e terão de ser pagos imediatamente. Independentemente de outras disposições
do Cliente, todos os pagamentos serão primeiro creditados, invariavelmente, no montante dos juros e custos e, só depois, no montante dos valores a receber
mais antigos.
Em relação aos pagamentos em atraso, cobramos juros de mora à taxa legal em vigor.
Reservamo-nos o direito de interpor qualquer outro pedido de indemnização.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
BANCÁRIA BPI NIB:
NIB 0010 0000 52596710001 90 • IBAN:
IBAN PT50 0010 0000 5259 6710 0019 0 • SWIFT:
SWIFT BBPIPTPL
RESERVA DE PROPRIEDADE:
PROPRIEDADE Reservamo-nos a propriedade dos bens entregues, até termos efetivamente recebido todos os pagamentos ao abrigo do contrato de
entrega celebrado com o Cliente.
Caso o Cliente tenha incumprido o contrato, sobretudo caso incumpra a sua obrigação de pagamento, temos o direito de recuperar a posse dos bens, sem
rescindirmos o contrato.
Em caso de litígio, o foro competente é o da comarca de Aveiro com renúncia a qualquer outro.
IVA:
IVA Será aplicada a taxa legal em vigor na data da faturação.
GERAIS:
GERAIS As imagens apresentadas nos orçamentos são meramente ilustrativas, pelo que poderão diferir na realidade.
Os orçamentos são efetuados com base nos pressupostos fornecidos pelos clientes. Tais documentos e eventuais anexos são suscetíveis de conter informação
sujeita a sigilo profissional, ao regime legal de proteção de dados pessoais, de direitos de autor, pelo que a sua divulgação depende de autorização do executante
da mesma ou de um representante legal da ABO, Lda.
Caso existam alterações aos pressupostos assumidos, a ABO, Lda reserva-se ao direito de efetuar a revisão dos documentos de forma a adaptá-los às novas
condições.
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