
   
   

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA  1 – Âmbito de aplicação O contrato de compra e venda de equipamento de cofragens é celebrado com a sua outorga por parte de ambos os contraentes. As presentes cláusulas contratuais gerais são partes integrantes do contrato de compra e venda no qual se inserem, considerando-se conhecidas e aceites com a outorga daquele pelo comprador. As presentes cláusulas contratuais são igualmente parte integrante de posteriores contratos de compra e venda celebrados entre a PERICOFRAGENS, Lda. e o comprador, e nessa qualidade consideram-se conhecidas e aceites pelo comprador com a entrega efectiva do respectivo equipamento vendido.  Todas as propostas contratuais apresentadas pela PERICOFRAGENS, Lda. são livremente revogáveis e estão condicionadas à disponibilidade e/ou existência em armazém do respectivo equipamento de cofragem, encontrando-se excluído do seu objecto qualquer tipo de mão-de-obra. 2 – Estudos e propostas É expressamente proibida a divulgação dos estudos e ofertas realizados por Agentes da PERICOFRAGENS, Lda. sem o expresso consentimento desta. 3 – Transporte e entregas O equipamento de cofragem é entregue ao comprador nos armazéns da PERICOFRAGENS, Lda., assumindo aquele total responsabilidade pelo transporte e embalagem dos mesmos desde o seu levantamento. Sempre que o comprador solicite por escrito à PERICOFRAGENS, Lda. a entrega de equipamento de cofragem na obra ou estaleiro, assume a responsabilidade e custos inerentes ao transporte. Acessoriamente, a PERICOFRAGENS, Lda. poderá facultar projectos técnicos e cálculos de aplicação do equipamento de cofragem vendido, os quais constituem indicadores médios não vinculativos, competindo ao comprador adequar os mesmos à obra específica. 4 – Qualidade do Equipamento  A PERICOFRAGENS Lda. garante o perfeito estado de conservação de todo o equipamento vendido. A Pericofragens Lda. obriga-se a repor, sem encargos para o comprador, todo o equipamento defeituoso, contando que os defeitos não resultem de utilização imprudente ou negligente do equipamento e em desrespeito das instruções técnicas facultadas pela PERICOFRAGENS, ou na sua falta, dos normais usos da sua utilização ou instruções de aplicação do fabricante.  Porém, as reclamações do comprador sobre a qualidade ou quantidade do equipamento vendido deverão ser apresentadas por escrito ou telecópia à PERICOFRAGENS, Lda, no prazo máximo de 7 dias a contar do momento da entrega efectiva do mesmo.                         

 5 - Facturação e preço O preço de venda de equipamento é fixado quando da celebração do respectivo contrato e nele não se inclui os custos da sua entrega em local diferente dos armazéns da PERICOFRAGENS, Lda., salvo se os outorgantes especificamente acordarem por escrito em sentido contrário. O cálculo do preço de venda é efectuado por peça de equipamento de cofragem vendido, obtendo-se o índice euros/m² considerando a divisão da soma dos preços de venda de cada peça do equipamento pela área de superfície a cofrar. O preço de venda por peça de equipamento vendido é igualmente considerado no cálculo de devoluções parciais ou ampliações ao pedido inicial. Sobre o preço de venda facturado acresce I.V.A. à taxa legal. 6 – Reserva de propriedade Nos contratos de compra e venda com pagamento em prestações ou pagamento diferido, a PERICOFRAGENS, Lda. reserva-se o direito de propriedade sobre o respectivo equipamento até à liquidação integral e efectiva das facturas apresentadas, podendo reaver de imediato o equipamento vendido em caso de não cumprimento do comprador ou opor o seu direito a terceiros. Os pagamentos feitos pelo comprador por conta de vendas a prestações serão imputados em primeiro lugar aos juros vencidos e encargos bancários, quando existam, e só então ao pagamento de prestações vencidas. 7 - Casos de força maior A PERICOFRAGENS, Lda. é exonerada do cumprimento do presente contrato e do pagamento de qualquer indemnização ao comprador, quando, por causa que não lhe seja imputável, ocorram situações fortuitas ou de força maior que tornem inviável a prestação a que se encontra obrigada.    Pericofragens, Lda.                      Aceite pelo cliente  Ass: ______________________  Ass: _______________________  Cargo: ____________________ Cargo: _____________________  Data: _____________________ Data: ______________________  


