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Condições gerais de venda 
 
1º- As encomendas serão sempre tituladas por requisição ou nota de encomenda, onde se 

refiram os equipamentos, as suas referências e a data de entrega. 
 
2º - As encomendas só serão consideradas firmes, quando acompanhadas do valor do 

SINAL ou seja 25% do total do seu valor; IVA incluído. 
 
3º - Os preços constantes na nossa tabela, referem-se a equipamentos entregues na nossa 

fábrica, sendo o seu transporte da responsabilidade do cliente. 
 
4º  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

- Com a encomenda 25% do valor, em cheque , dinheiro ou transferência bancária.  

- Outras condições a combinar.  
 
5 º- GARANTIA: Os nossos equipamentos têm a nossa garantia por um ano, contra defeitos 

de fabrico comprovados pelos nossos técnicos. 
 
6º- Substituímos ou repararamos as peças que se denotem defeituosas por uso NORMAL do 

equipamento vendido, desde que devidamente comprovado pelos nossos serviços técnicos. 
 
7º - Em caso algum decorrerão por nossa conta, durante a garantia, as despesas de 

deslocação dos nossos técnicos, bem como o transporte, de qualquer equipamento às nossas 
instalações para eventual reparação. Estas despesas correrão por conta do cliente. 

 
8º - A garantia não abrange defeitos provocados por maus-tratos, deficiências de utilização, 

danos provocados pelo uso anormal ou devidos a falta de cuidados de manutenção (tais como 
falta de limpeza, ou lavagem) que venham a provocar corrosão e mau funcionamento e, ainda, 
a incorrecta ligação à rede eléctrica de alimentação 

 
9º- A garantia é de 3 meses para aparelhagem eléctrica e electrónica de qualquer espécie, 

tais como botões de comando, comutadores, electro-valvulas, interruptores, termóstatos, reles, 
motores e qualquer outra aparelhagem eléctrica. 

 
10º - Os componentes que utilizam materiais quebráveis, como vidro ou plástico, ou sujeitos 

a desgaste, como borrachas e telas, não estão sujeitas à presente garantia. 
 
11º - A garantia cessa sempre que se verifique alguma das seguintes condições: 

- O equipamento seja montado, desmontado ou reparado por pessoas estranhas aos Serviços 

Técnicos da nossa empresa, ou dos seus revendedores qualificados.   
- Quando o equipamento for utilizado para fins diferentes daquele a que se destina.  

- Quando sujeito a esforços excessivos.   
- Por falta de cumprimento, por parte do cliente, do contrato que subjuga o Fornecimento  
 
12º - No caso de o equipamento trabalhar mais de 8 horas por dia o período da garantia é de 

6 meses. 
 
Tabela sujeita a alterações sem aviso prévio; 

Fazemos orçamentos para medidas não normalizadas;  
 


