CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
1.APLICAÇÃO
Estas condições Gerais de Venda aplicam-se aos produtos habitualmente disponíveis no stock da CLV e que figuram nas Tabelas de Preços da CLV.
2. PREÇOS
Os produtos fornecidos são faturados de acordo com os preços constantes no sistema informático ou nas Tabelas de Preços da CLV em vigor à data da faturação, ao qual
acresce IVA à taxa em vigor na data da venda ou qualquer outro imposto que nos termos da lei, seja ou venha a ser devido ao Estado. Os preços de todas as nossas tabelas,
poderão ser alterados sem aviso prévio. Os preços que constarem de propostas escritas poderão ser objeto de renegociação.
Mesmo que se trate de acordos de fornecimento com prazos de validade estabelecidos em proposta escrita, os preços poderão ser alterados justificando a CLV em tais casos
as razões da alteração mediante pré-aviso de 5 dias.
3. LOCAL DE ENTREGA
Os produtos são colocados em embalagem de origem do produto à saída do armazém da CLV.
4. TRANSPORTE / EMBALAGEM / SEGURO
Todas as mercadorias viajam por conta e risco do Cliente. A CLV procederá à expedição das mercadorias através da transportadora com que tem acordo ou outra via que lhe
for indicada, debitando em separado as respetivas despesas de transporte.
Também a pedido do Cliente, a CLV poderá encarregar-se do seguro de transporte e executar embalagens especiais com respetivos débitos em separado.
5. PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega é imediato, salvo situações especiais em que o Cliente será previamente avisado.
Por causas estranhas à CLV os prazos de entrega poderão sofrer alteração à data inicialmente prevista. No caso em que se verifique atraso, a CLV envidará todos os esforços
no sentido de o minimizar. O atraso verificado não constituirá para o Cliente direito a qualquer indemnização.
6. FORNECIMENTOS PARCELARES
Em situação de rutura de stocks a CLV pode acordar com o Cliente a melhor forma de satisfazer o fornecimento (por exemplo entregas repartidas diferidas no tempo).
7. RESERVA DE PROPRIEDADE
A CLV reserva o direito de propriedade de todos os produtos faturados até ao seu integral pagamento.
8. VENDAS A DINHEIRO
São processados nesta modalidade todos os fornecimentos que se encontrem numa das seguintes situações: - Valor líquido do fornecimento inferior a € 120,00 (s/ IVA);
- Primeira compra ou Abertura de Conta-Corrente ainda não efetivada;
- Fornecimentos especiais ou superiores ao limite de crédito concedido, desde que não negociadas previamente outras condições.
9. VENDAS A CRÉDITO
Os fornecimentos a crédito dependem de formalização através do preenchimento da ficha de Pedido de Abertura de Crédito e respetiva aprovação da CLV e da
Seguradora de Crédito. A CLV atribuirá e comunicará por escrito a cada Cliente o limite de crédito e o prazo de pagamento concedido até após 5 dias da receção do pedido.
No cálculo do limite de crédito são considerados os valores fornecidos já faturados, aguardando liquidação efetiva ou a faturar. Eventuais situações de fornecimento que
ultrapassem o limite de crédito concedido serão, caso a caso, objeto de negociação.
As condições das Vendas a Crédito estarão sujeitas a ajustamentos periódicos, tendo em conta o volume médio mensal das aquisições e formas de pagamento, podendo ser
revistas e alteradas unilateralmente pela CLV, que comunicará as novas condições aquando da primeira transação que se verifique após as alterações.
10. ATRASO NAS LIQUIDAÇÕES suspensão temporária ou definitiva de outros fornecimentos a crédito
As liquidações não processadas até 90 dias da data de emissão da fatura podem ocasionar:
- A suspensão temporária ou definitiva de outros fornecimentos a crédito;
- Aplicação de juros de mora resultante do não cumprimento dos prazos de pagamento, calculados de acordo com taxa legal supletiva de juros moratórios para as obrigações
comerciais;
- Ser acionada qualquer garantia que tenha sido prestada.
11. DESCONTOS FINANCEIROS
A Pronto pagamento: 2%
Até 30 dias da data da Fatura: 1,5%
Até 60 dias da data da Fatura: sem desconto.
12. FORNECIMENTOS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS
A CLV pode classificar como Fornecimentos Especiais e apresentar nestes casos as respetivas CONDIÇÕES DE VENDA especiais, através de proposta escrita ou outra, os
pedidos que lhe sejam formulados referentes a:
- Grandes quantidades de produtos do mesmo tipo ou afins;
- Tipos de produtos não habituais no n/ stock;
- Equipamentos ou sistemas de execução especifica;
12.1 Reparações, software específico, posta em marcha de equipamentos ou outras terão condições de pagamento até 10 dias da data da fatura.
13. DEVOLUÇÕES
As devoluções só serão aceites mediante acordo prévio da CLV, se forem devidamente referenciados os documentos de fornecimento da CLV
(Nrº e data fatura) e se se processarem até 8 dias da data do fornecimento. Os materiais objeto de encomenda especial não poderão ser trocados nem devolvidos. Não serão
aceites devoluções de materiais que, embora em bom estado de funcionamento, apresentem sinais de uso ou a embalagem esteja danificada.
14. RECLAMAÇÕES
As reclamações só serão aceites se forem devidamente referenciados os documentos de fornecimento da CLV (Nrº e data fatura).
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O não cumprimento das nossas Condições Gerais de Venda poderá ocasionar atrasos, ou mesmo suspensão de novos fornecimentos a crédito. Em caso de Litigio o Foro
competente é o da Comarca do Porto.
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