WWW.MAXOLIT.COM
Tels: 227538007/08
Fax: 227538009

Condições Gerais de Vendas
1- Pagamentos / Cliente Final
1. A primeira encomenda é sempre feita a Pronto Pagamento.
2. 30 dias a contar da data da factura, quando visitados pelos nossos comerciais
(Porto/Aveiro/Coimbra/Leiria) – resto do país entrega contra-reembolso.
1.2 - Pagamentos / Revenda

1. A primeira encomenda é sempre feita a Pronto Pagamento.
2. 60 dias a contar da data da factura, pago no acto de entrega.
2- Preços
1. Aos preços das mercadorias são acrescidos a respectiva taxa do IVA em vigor.
2. Os preços indicados no preçário podem ser alterados sem aviso prévio.
3- Transporte / Cliente Final
1. O transporte das encomendas de valor inferior a 150€ (IVA não incluído) será suportado pelo
cliente.
2. As mercadorias viajam por conta e risco do cliente salvo casos acordados em condições
especiais.
3. Os riscos de transporte serão sempre considerados face aos dispostos nos Artigos 796 e 797
do Código Civil.
3.2 - Transporte / Revenda
4.
O transporte das encomendas para território Nacional, de valor inferior a 350€ e Ilhas
900€ (IVA não incluído) será suportado pelo cliente.
5. As mercadorias viajam por conta e risco do cliente salvo casos acordados em condições
especiais.
6. Os riscos de transporte serão sempre considerados face aos dispostos nos Artigos 796 e 797
do Código Civil.
4- Incumprimento
1. O não cumprimento de pagamento, até 90 dias na data de entrega da mercadoria, implica a
suspensão imediata dos fornecimentos.
2. Os cheques que nos sejam devolvidos por falta de provisão, motivam a suspensão dos
fornecimentos a crédito e serão remetidos a contencioso.
3. Confere ainda o direito ao débito de juros de mora e compensatórios a taxa legal, acrescido
de 5 pontos percentuais (Artigo 83º, n.º4 do Código Processo Tributário), sem prejuízo de
outras medidas complementares que se justifiquem virem a ser tomadas.
4. Em caso de situação litigiosa, entende-se que é aceite o foro da Comarca de Gaia, com a
expressa renúncia a qualquer outro.
5- Devoluções
1. Só se aceitam devoluções até 7 dias da data da factura, desde que as mercadorias estejam em
bom estado de conservação e que venham acompanhadas da Nota de Devolução devidamente
preenchida.
6- Condições Especiais

1. Outras condições diferentes das constantes nestas cláusulas dependem do nosso prévio e
expresso acordo.
Estas condições Gerais de Venda entram em vigor no dia 2 de Janeiro de 2011
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