Condições de venda e entrega
As condições abaixo indicadas são as acordadas para o(s) fornecimento(s) que a sociedade Stone and Plant, Lda., de ora em diante designada por vendedora, efectua com o presente
documento. Quaisquer alterações às condições de venda e entrega, abaixo indicadas, só são válidas após o expresso consentimento por escrito da vendedora e aplicam-se apenas para
os negócios, para quais esses acordos são expressamente acordados, não tendo validade retroactiva, nem aplicação a negócios futuros, desde que não sejam novamente confirmados.
1. Proposta
A primeira proposta relativa a cada negócio é, por regra, apresentada gratuitamente. As propostas posteriores e relativas ao mesmo negócio apenas são gratuitas, caso venha a existir a
respectiva encomenda por parte do cliente. Caso não exista expressa vinculação à proposta por parte da vendedora, as documentações da proposta, tais como imagens, desenhos,
esquemas, material, indicações de peso e dimensões apenas são determinantes de forma aproximada. À vendedora são reservados todos os direitos de propriedade e de autor
relativamente a todas as documentações da proposta. As documentações da proposta não podem ser imitadas, copiadas ou serem divulgadas a Terceiros ou empresas da concorrência,
e devem ser devolvidas, sempre que solicitado pela vendedora. Os desenhos de construção não são entregues ao cliente. As propostas não obrigam a vendedora à aceitação da
encomenda.
2. Encomenda
Apenas após a confirmação por escrito da encomenda por parte da vendedora, que é determinante para a extensão do fornecimento, haverá lugar a obrigações. O cliente não pode
rejeitar fornecimentos parciais. Se o fornecimento se basear em amostras, desenhos ou modelos do cliente, o cliente é responsável para que os direitos de protecção de Terceiros não
sejam infringidos, sob pena de rescisão do contrato por parte da vendedora. Todos e quaisquer danos que daí advenham são da única e exclusiva responsabilidade do cliente.
3. Preços e condições de pagamento
Os preços dos produtos são os indicados no verso do presente documento. A forma de pagamento é a que resulta do verso do presente documento. Caso seja acordado, que o
pagamento total ou parcial deve ser efectuado após o fornecimento do produto, tem-se como dia de fornecimento aquele em que a mercadoria for entregue nas instalações do cliente. O
incumprimento no pagamento, sem prejuízo do previsto no ponto 4. fará incorrer o cliente no pagamento de juros de mora. A aplicação de juros de mora não exclui o direito de
indemnização em relação a outros danos que venham a ser causados à vendedora. A aceitação de letras e/ou cheques apenas é considerado como pagamento após a boa cobrança dos
mesmos. Os custos decorrentes de todas as operações que envolvam letras e/ou cheques são da responsabilidade do cliente, que, desde já, autoriza a emissão dos competentes
documentos contabilísticos.
4. Reserva de propriedade
1.
O direito de propriedade relativamente às mercadorias fornecidas pela vendedora é reservado até que o cliente cumpra com todas as obrigações decorrentes do contrato,
particularmente no que respeito aos pagamentos. Na falta de pagamento dos produtos vendidos, à vendedora, em alternativa, assiste o direito de exigir as quantias em
dívida ou de recuperar as mercadorias fornecidas.
2.
Em caso de penhora, arresto e/ou quaisquer outras intervenções judicias sobre os produtos, o cliente obriga-se a informar a vendedora por escrito, no prazo de um dia.
Todas e quaisquer despesas resultantes da recuperação dos bens são da responsabilidade do cliente.
5. Prazos de entrega
Salvo estipulação em contrário, os prazos de entrega acordados são prazos aproximados e não vinculativos. No caso de atrasos no fornecimento por motivo de força maior o cliente não
tem direito à rescisão do contrato. O início e fim dos casos de força maior serão comunicados pela vendedora ao cliente com a brevidade possível, sempre que se trate de uma situação
de maior gravidade. O prazo de entrega inicia com o envio da confirmação da encomenda, no entanto não antes da entrega da respectiva documentação, licenças e aprovações do
cliente e não antes de estarem esclarecidos todos os detalhes técnicos, bem como a realização do pagamento acordado. Se o envio dos produtos for adiado, a pedido do cliente, um mês
após o aviso da expedição disponível, ser-lhe-ão facturados custos pelo armazenamento, no montante de 0,16% do valor da factura por cada dia de atraso. O atrasado no envio dos
produtos imputável ao cliente não altera os prazos de vencimento acordados.
6. Rejeição na aceitação dos produtos
A rejeição na aceitação dos produtos dentro dos prazos acordados não obsta ao respectivo pagamento por parte do cliente.
7. Garantia
Em caso de defeitos observar-se-á o seguinte:
1.
A vendedora poderá optar pela eliminação dos defeitos ou efectuar um novo fornecimento.
2.
A reclamação dos defeitos deverá ser efectuada por escrito e no prazo de oito dias a contar da data de surgimento do mesmo.
3.
A garantia não cobre a utilização inapropriada ou incorrecta, desgaste natural, manuseamento defeituoso ou negligente, meios operacionais inapropriados, dos produtos, ou
materiais de substituição, fundamentos inapropriados, impactos mecânicos, químicos, electroquímicos ou eléctricos, que não possam ser imputáveis à vendedora.
4.
O direito do cliente de fazer valer os seus direitos à garantia, caduca após um ano a contar da data de entrega dos produtos.
5.
Quaisquer alterações ou operações de reparação realizadas pelo cliente ou terceiros, sem a autorização prévia da vendedora, não são da responsabilidade da vendedora.
6.
À vendedora assiste a possibilidade de não proceder à eliminação de defeitos pelo período em que o cliente não cumprir atempadamente as suas obrigações.
7.
As regulamentações mencionadas acima referentes à garantia aplicam-se apenas na compra de mercadorias novas. Na venda de produtos usados está excluída a
responsabilidade por defeitos materiais.
8. Risco do transporte
À excepção dos casos em que o transporte dos produtos é assegurado pelo cliente, o risco pelo transporte dos produtos corre por conta da vendedora. Nas situações em que o risco
corre por conta da vendedora, em caso de quaisquer deteriorações resultantes do transporte dos produtos o cliente obriga-se a reclamar junto da transportadora aquando da entrega do
material, mencionando detalhada e expressamente as deteriorações na guia de transporte que entregará ao motorista.
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