Alfredo de Sousa Simões, Lda
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
Os produtos facturados são considerados propriedade de ALFREDO DE SOUSA SIMÕES LDA até que se encontrem integralmente
pagos.
Os fornecimentos a crédito serão facturados a pedido do Cliente e após aprovação dos nossos serviços. Existirá suspensão de
crédito sempre que o Cliente desrespeite, isolada ou repetidamente as “Condições Gerais de Pagamento”. As vendas de valor inferior a 50
Euros serão exclusivamente pagas a dinheiro no acto da entrega ou enviadas à cobrança por via postal ou outra. Para além das condições
gerais de pagamento, ALFREDO DE SOUSA SIMÕES LDA, poderá propor outras modalidades de pagamento, aplicáveis caso a caso, com prévia
comunicação ao Cliente e que prevalecerão sobre estas “Condições Gerais de Pagamento”. Salvo acordo em contrário, que deverá estar
expresso documentalmente, os fornecimentos entram em mora 31 dias após o fornecimento vencendo juros de mora à taxa legal. Todas as
mercadorias viajam por conta e risco do Cliente e só se aceitam reclamações e devoluções até dez dias após a data de fornecimento. Não se
aceitam devoluções de material com sinais de uso. Os portes são por conta do Cliente salvo convenção em contrário devidamente acordado e
transitam por conta e risco do comprador.
Os preços podem ser alterados sem aviso prévio exceptuando-se acordos especiais com prazos de validade expressos nas propostas.
Em caso de litígio, os intervenientes escolhem o foro da Comarca de Ourém.

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO
As vendas a crédito beneficiam de desconto de pagamento de 2% se pagas à recepção da factura ou 1% se pagas a 30 dias da data
da factura, salvo se houver convenção expressa em contrário ou existirem créditos por liquidar mais antigos.
O atraso na regularização de facturas com mais de 90 dias (se não autorizado) implica o bloqueio do sistema informático para
novos fornecimentos. Após esta suspensão de crédito e decorridos 10 dias sem regularização o processo transita directamente para os
serviços de contencioso.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E REPARAÇÃO
Salvo convenção em contrário ALFREDO DE SOUSA SIMÕES LDA, garante as máquinas e equipamentos comercializados pelo período
definido na legislação geral.
Para que o pedido de garantia seja analisado, é necessário que estejam cumpridas as seguintes condições:
1.

O pedido expresso no documento que acompanha a máquina ou equipamento, seja claro e justificado.

2.

Seja acompanhado da cópia da factura de venda ou certificado de garantia preenchido
A análise da garantia, salvo acordo expresso em contrário, será sempre feita nas nossas instalações. Os portes de envio na vinda

serão de conta do Cliente e, no caso de garantia aceite, os de reenvio por conta de ALFREDO DE SOUSA SIMÕES LDA.
Não são abrangidos na garantia:
1. Anomalias por falta de manutenção ou utilização incorrecta do equipamento e, o desgaste normal das peças, assim como os
componentes eléctricos da ferramenta.
2. Pedidos em que tenha existido a intervenção anterior de pessoas estranhas, sem o consentimento de ALFREDO DE SOUSA SIMÕES
LDA.
ALFREDO DE SOUSA SIMÕES LDA, declina qualquer responsabilidade moral ou civil por acidentes provocados pela utilização e manuseamento
das máquinas e equipamentos que comercializa.
Os orçamentos são elaborados a pedido expresso do cliente e a não aceitação terá um custo de 7,50€. Os valores orçamentados
podem sofrer alterações em função dos testes de funcionamento. Os equipamentos objecto de orçamento não aceite serão devolvidos
desmontados e os portes serão por conta do cliente. Reparações com valor inferior a 10% do valor de venda do equipamento ou no mínimo
de 35€, serão reparados sem orçamento e enviadas ao cliente. Todas as reparações serão enviadas à cobrança ou pagas a pronto no acto de
entrega.

