Condições Gerais de Venda da Nova Zeta 3
Preços:

Amostras:

O preço das mercadorias será calculado aquando da respectiva entrega nas instalações da Nova Zeta 3, acrescendo-lhe o
correspondente IVA à taxa legal em vigor à data da facturação.
Os preços a facturar serão os que estiverem em vigor à data do fornecimento, excepto quando a Nova Zeta 3 tenha fornecido
um orçamento prévio. Neste caso, o Cliente deverá indicar, na Nota de Encomenda, o número da Proposta, sob pena de não
vir a beneficiar das condições da mesma.
Os preços podem ser alterados sem qualquer aviso prévio.

A Nova Zeta 3, sempre que seja solicitada, e dentro da sua disponibilidade, poderá fornecer amostras para teste ou ensaios.
As amostras serão sempre enviadas acompanhadas por uma venda a dinheiro.
No caso de o material ser devolvido num prazo máximo de 30 (trinta) dias (salvo em situações previamente acordadas), na sua
caixa original e nas exactas condições em que foi entregue, será emitida uma Nota de Crédito no valor da venda a dinheiro que
acompanhou o material (excluindo portes de envio).
Caso do envio de uma amostra resulte uma encomenda de material, o valor cobrado por aquela poderá ser deduzido a essa
encomenda, mediante acordo prévio entre as partes.

Todas as transacções comerciais serão efectuadas com pagamento no acto de entrega, salvo acordo prévio com o Cliente
quanto às condições de pagamento.
Os clientes com condições de pagamento a prazo beneficiam de um desconto adicional de 1% caso liquidem as suas facturas
até 14 (catorze) dias após a data de emissão da factura.
Decorridos 30 (trinta) dias após a data de emissão da factura, a Nova Zeta 3 reserva-se no direito de cobrar juros de mora à
taxa legal em vigor, de acordo com o Decreto-Lei 32/2003, bem como a suspender todo e qualquer fornecimento a crédito, tal
como previsto no ponto Suspensão de Fornecimento a Crédito.

Devoluções de Material:

Modos de Pagamento:

Reserva de Propriedade:

Os pagamentos podem ser efectuados usando uma das seguintes formas:

em dinheiro, por transferência bancária ou por cheque, não sendo aceite qualquer outra forma de pagamento.
A Nova Zeta 3 tem um valor mínimo de facturação de 100 €, sem IVA. Caso o valor de facturação seja inferior a 100 €, serão
debitados 15 € de custos administrativos.

Até liquidação integral do preço acordado com o Cliente, a Nova Zeta 3 reserva a total propriedade sobre os correspondentes
produtos.
Pagamentos por transferência bancária ou cheque só serão considerados válidos após boa cobrança.

Concessão de Crédito:

Serão concedidos descontos adicionais sobre o preço fixado sempre que as quantidades envolvidas o justifiquem.
Para continuar a usufruir destes descontos, o Cliente deverá respeitar as quantidades e os planos de entrega acordados.
A Nova Zeta 3 reserva-se ainda no direito de conceder descontos comerciais especiais a empresas que considere parceiros
estratégicos.
A concessão de descontos será sempre comunicada por escrito.

Para efectuar um pedido de abertura de crédito, deverá ser preenchida a ficha de dados fornecida pela Nova Zeta 3, a pedido
do Cliente. Após a recepção do referido pedido de e correspondente análise, o cliente será informado, por escrito, sobre a
decisão da Nova Zeta 3 relativa ao mesmo.

Suspensão de Fornecimento a Crédito:
A partir do trigésimo dia a contar da data da factura ou sempre que o limite de crédito seja atingido, ficam suspensos todos os
fornecimentos a crédito até que a situação seja devidamente regularizada.
No caso de reincidência no incumprimento, a Nova Zeta 3 reserva-se no direito de suspender todo e qualquer fornecimento de
crédito por um período ilimitado.

Prazos de Entrega:
Os prazos de entrega indicados nas nossas propostas são “Datas de Entrega Estimadas”. A data de entrega final pode ser
alterada sem aviso prévio, não podendo à Nova Zeta 3 ser imputada qualquer responsabilidade.

Condições de Entrega:
Em regra, considera-se que a entrega do material deverá ocorrer nas instalações da Nova Zeta 3. Caso o Cliente requeira a
entrega do material nas suas instalações, deverá este fornecer os dados do seu transportador de preferência. Caso o cliente
não forneça tais dados, o transporte ocorrerá mediante qualquer meio escolhido pela Nova Zeta 3, com todas as despesas a
correrem por conta do cliente.
Em qualquer dos casos previstos no parágrafo acima, o risco por todas as perdas e danos sofridos pela mercadoria em
decorrência do seu transporte correrão por conta do Cliente, que deverá subscrever um seguro de responsabilidade civil sobre
o material transportado.

Não serão aceites devoluções de material sem o acordo prévio, por escrito, da Nova Zeta 3.
Os pedidos de devolução de material devem ser efectuados por escrito e plenamente justificados devendo ser entregues num
prazo máximo de 15 dias a contar da data de emissão da factura.
A partir deste prazo, o crédito sofrerá uma desvalorização, de pelo menos 25%, que será comunicada pela Nova Zeta 3, caso a
devolução seja aceite.
Não são aceites devoluções de material especialmente encomendado.

Descontos Comerciais:

Descontos Financeiros:
Serão fornecidos os seguintes descontos, sempre que as suas condições sejam cumpridas:

Pagamento de factura até 14 dias após data de emissão: 1 %

Pagamento após os 14 dias da data de emissão: sem desconto

Adiantamentos:
Para todos os pedidos de material que não façam parte do stock habitual da Nova Zera 3, de equipamento especial, ou de
equipamente de fabrico específico, será exigido um adiantamento de 50 ou 100% do valor final da encomenda, incluindo o IVA
à taxa legal em vigor à data do pedido.
Apenas após a recepção deste adiantamento será dado início ao processo de encomenda.

Cancelamento de encomendas:
O cancelamento de encomendas só é considerado após aceitação pela Nova Zeta 3. Em todo o caso, e sendo o cancelamento
imputável ao Cliente, este ficará obrigado ao pagamento de um valor mínimo, que terá como referência o valor total da
encomenda.
Não serão considerados cancelamentos de encomendas com base em más interpretações das nossas propostas.

Notas Importantes
a) O não cumprimento das presentes Condições Gerais de Venda poderá levar à suspensão de novos fornecimentos mediante
concessão de crédito.
b) Para a resolução de todo e qualquer litígio emergente das presentes Condições Gerais de Venda, é única e exclusivamente
competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.
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