
 

 
 
1. Aplicabilidade 
As nossas condições de compra aplicam-se de forma exclusiva a esta compra. Os termos de entrega e condições de pagamento que contradigam ou 
divirjam das nossas condições de compra não serão aceites por nós, salvo em casos nos quais tenhamos aprovado tais termos por escrito. As nossas 
condições de compra também se aplicam em casos em que aceitamos a sua entrega sem reservas e com conhecimento da existência de termos de 
pagamento ou de entrega diversos ou contraditórios. 
 
2. Encomendas 
2.1 As propostas apresentadas por si serão gratuitas.  
2.2 As encomendas, acordos ou modificações só serão vinculativas se executadas ou confirmadas por nós por escrito. Salvo acordo em contrário, terá de 
manifestar a aceitação das nossas encomendas dentro de sete dias úteis após a data da encomenda. 
 
3. Expedição e Transferência do Risco 
3.1  Os bens serão expedidos por si de acordo com as nossas instruções de expedição para o endereço de expedição indicado por nós. A notificação de 
expedição será entregue em duplicado por cada remessa individual para o respectivo endereço de expedição no dia de envio. Todas as notificações de 
expedição, notas de remessa e marcas nas embalagens deverão ter o número de ordem da encomenda, o número do pedido, o departamento de entrega e 
outros comentários requeridos na encomenda. 
3.2 O risco dos bens em causa continuará a correr por si até a entrega a nós estar completa.  
3.3 Será responsabilizado por documentos de transporte falsos, incompletos ou em atraso. Em caso de incumprimento das disposições precedentes, 
teremos o direito de recusar a entrega. 
3.4 Será responsável por quaisquer danos e custos resultantes da expedição imprópria (por exemplo sobre estadia, custos de manobras, etc). Exceptuam-
se os casos onde consiga provar que nem você nem os seus agentes foram responsáveis pela expedição imprópria. 
3.5 Não somos responsáveis pelos custos de qualquer seguro de transporte. 
 
4. Prazos de Entrega, Datas de Entrega 
O prazo da entrega indicado nas encomendas é vinculativo. Caso se torne claro que não conseguirá cumprir o prazo ou data de entrega acordados, deverá 
informar-nos imediatamente por escrito, expondo as razões e a duração prevista do atraso. Em caso de atraso na entrega teremos direito a reivindicar esses 
mesmos direitos nos termos da lei. 
 
5. Preços 
5.1 Os preços indicados nas encomendas serão vinculativos para si. Estes preços são líquidos, i.e. não incluem o imposto de valor acrescentado aplicável. 
5.2 Salvo acordo em contrário, por escrito, os preços incluem o preço de entrega (“frei Haus”), incluindo a embalagem. A devolução da embalagem requer 
um acordo separado. Se um preço for acordado como “preço de fábrica”, “preço de armazém” ou “excluindo a embalagem” só seremos responsáveis pelos 
custos de transporte ou de embalamento mais favoráveis. 
 
6. Emissão de Facturas e Pagamentos 
6.1 As facturas serão apresentadas em duplicado e separadamente por cada encomenda, devendo conter o número de encomenda de compra. Será 
responsável por todas as consequências resultantes do incumprimento destas obrigações, exceptuando se conseguir provar que não é responsável por tal 
incumprimento. 
6.2 Os pagamentos serão executados de acordo com as condições apresentadas na encomenda. 
6.3 O pagamento de facturas não implica uma renúncia de direitos tendo por fundamento defeitos relacionados com a entrega. Uma notificação posterior de 
defeitos não é excluída por tal pagamento. 
6.4 Temos direito a compensação ou a retenção de acordo com a legislação aplicável. Apenas terá direito a realizar compensação ou retenção contra nós 
se os pedidos não forem contestados ou se transitarem em julgado. 
 
7. Transferência de Obrigações 
Sem o nosso consentimento escrito, não terá direito a transferir a execução do acordo ou os seus direitos contratuais a terceiros, total ou parcialmente. 
 
8. Responsabilidade por Defeitos 
8.1 Será responsável por assegurar que a sua entrega é da qualidade acordada, preenche o uso pretendido, respeita as especificações técnicas e não é 
defeituoso de qualquer modo que desvalorize o seu valor, a sua comercialização ou adequabilidade ao uso normal e pré-destinado e está isento de direitos 
de terceiros. 
8.2 Nós temos direito a quaisquer reinvidicações legais decorrentes de bens defeituosos. Temos o direito, à nossa discricionariedade, de exigir a reparação 
de qualquer bem defeituoso e/ou exigir a entrega de bens não defeituosos em substituição. Garante, ainda, a adequabilidade dos bens para a finalidade 
específica para o qual serão usados e responsabiliza-se pela reparação ou pela devolução de bens defeituosos, em qualquer caso, independentemente de 
culpa ou negligência. Nós reservamos expressamente o direito de sermos ressarcidos em relação a quaisquer bens defeituosos, especialmente a chamada 
“compensação em função do cumprimento” („Schadensersatz statt der Leistung"). 
8.3 Temos direito a corrigir defeitos por sua conta em caso de perigo emergente ou de particular urgência. 
8.4 O prazo de caducidade para lidar com defeitos materiais é de 12 meses após (a) reconhecimento do defeito ou (b) a data na qual os bens foram 
entregues, o que quer que ocorra primeiro. 
8.5 Em caso de reparação de qualquer defeito, o período de caducidade para lidar com defeitos materiais nos bens reparados recomeçará de novo a partir 
da  realização da reparação; em caso de reparação de defeitos por meio de entrega de partes sobresselentes, esta regra será aplicável apenas às partes 
sobresselentes. Se as partes sobresselentes forem partes constituintes de todo o objecto manufacturado por si, o período de caducidade para lidar com 
defeitos materiais recomeçará de novo em relação a todo o objecto. 
8.6 Somos obrigados a examinar a entrega num período razoável de tempo em relação a eventuais discrepâncias na qualidade ou na quantidade. As 
nossas notificações de defeitos serão consideradas dentro do prazo se tiverem sido realizadas no período de 12 meses a contar da recepção da entrega e, 
em caso de defeitos ocultos, a contar da sua descoberta. 
 
9. Local do Cumprimento, Foro e Lei Aplicável 
O local de realização de todas as entregas e cumprimentos será o local do respectivo centro de recepção. A jurisdição exclusiva será a do tribunal 
localmente competente para a actual sede da Pentaplast S.A., presentemente situada em Santo Tirso, Portugal. Também temos o direito intentar acções 
contra si no seu foro. A relação legal entre nós e você será regida pelas leis de Portugal, excluindo as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CVIM). 
 
10.Todas as entregas terão de ser entregues em conformidade com o REACH, ou seja, em conformidade com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, 
e demais legislação aplicável. 
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