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Condições gerais de venda 
Nord Drivesystems PTP Lda 

Cláusula 1ª. 
Aplicação 

1. Os termos e condições abaixo detalhados aplicam-se, sem exceção, a todas e quaisquer relações 
contratuais entre qualquer cliente e a Nord Drivesystems PTP Lda. 

2. As condições gerais de venda são as únicas aplicáveis e substituem todas as outras condições, exceto com 
prévio acordo expresso e por escrito. Consideramos que, ao efetuar um pedido, o cliente está automaticamente 

a aceitar as condições gerais da venda. 

3. Toda a cláusula, acompanhando um pedido do cliente ou qualquer outro documento que esteja em 
oposição, ou que acrescente um elemento novo às presentes condições gerais, não será admitida. 

 
Cláusula 2ª. 

Valor do Produto e/ou serviço 
1. O valor do produto ou serviço é líquido, e a este será sempre adicionado o valor do IVA à taxa em vigor. 

2. Exceto previamente acordado, as despesas de transporte são por conta do cliente. 

3. Para encomendas de valor líquido inferior a100,00€, são debitados 6.50€ relativos a transporte, 
embalamento e manuseamento de material. 

 
Cláusula 3ª. 

Condições de pagamento 
1. Salvo acordo em contrário, o pagamento devido pela venda e entrega da mercadoria deverá ser efetuada de 

acordo com as condições de pagamento referidas na fatura. 

2. O lugar do pagamento será na sede da Nord Drivesystems PTP, Lda., mediante a forma de pagamento 
acordada para o efeito entre as partes. 

3. Os preços nos catálogos são meramente indicativos, pelo que o preço é definitivamente fixado na data da 
encomenda. 
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4. Todas as faturas não liquidadas à data do seu vencimento, estão sujeitas a juros de mora à taxa de juro 

para as transações comerciais, legalmente aplicável. 
 

Cláusula 4ª. 
Condições formais de aceitação de encomenda 

1. Requisições de cliente devem ser formalizadas através de nota de encomenda via e-mail, Fax ou carta. 
 

Cláusula 5ª. 
Expedição e entrega 

1. Exceto indicação do cliente, a Nord Drivesystems PTP, Lda. escolhe o modo de entrega dos produtos. Estes 
são transportados a risco do cliente. 

2. A Nord Drivesystems PTP, Lda. não aceitará nenhuma reclamação por prejuízos devidos a atrasos na 
entrega e não aceitará, neste caso um cancelamento do pedido. 

3. Caso o cliente requeira por escrito, a mercadoria será assegurada contra quaisquer danos de transporte sem 
prejuízo para o cliente. 

 
Cláusula 6ª. 

Reserva de propriedade 
1. A Nord Drivesystems PTP, Lda. reserva a propriedade da mercadoria entregue até ao pagamento total da 

fatura. 

2. Durante toda a reserva de propriedade, com os riscos transferidos ao momento da entrega, o cliente é 
considerado responsável por todos os prejuízos causados à mercadoria, exceto se houver seguro. 

3. O cliente deverá avisar imediatamente à Nord Drivesystems PTP, Lda. da apreensão em proveito de um 
terceiro da mercadoria entregue sob reserva de propriedade. 
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Cláusula 7ª. 
Garantia 

1. Os produtos comercializados pela Nord Drivesystems PTP, Lda. beneficiam de uma garantia contra defeitos 
de fabrico de 12 meses, a contar da data de entrega ou da data em que o material estiver à disposição do 

cliente. 

2. Seja qual for o problema relacionado com o produto, é necessário enviá-lo para as instalações da Nord 
Drivesystems PTP, Lda., com uma cópia da fatura. 

3. A garantia fica sem efeito caso se verifique o não cumprimento das regras dos manuais de instalação e 
utilização, nomeadamente no que concerne às ligações elétricas (tensão de corrente e velocidade). 

 
Cláusula 9ª. 

Reclamações 
1. Reclamações ou devoluções apenas serão consideradas, quando devidamente fundamentadas e 

apresentadas num prazo de 30 dias a contar da data de receção das mercadorias. 
 

Cláusula 10ª. 
Jurisdição competente 

1. Todas as questões emergentes da compra e venda de todos os produtos da Nord Drivesystems PTP, Lda., 
nomeadamente a sua interpretação, integração, cumprimento, incumprimento, validade ou invalidade, é 

competente o Tribunal da Comarca de Oliveira do Bairro, foro que as partes convencionam, com a expressa 
renúncia a qualquer outro. 

 
Oiã,27 de Junho 2017 

 




