Condições Gerais
de Venda 2020
Condições Gerais de Venda
a) Os itens cotados e a encomenda dos mesmos são da
responsabilidade do cliente. A BCD não se responsabiliza
pelo facto de estes, motivado por diagnóstico erróneo por
parte do cliente, não sejam os componentes desejados/
/necessários/corretos.

g) Pagamentos:
Encomendas com valor superior a 100,00€ (81,30€+iva)
– Pagamento de 50% com a adjudicação da encomenda
– Pagamento de 50% no ato do levantamento / entrega
Encomendas com valor inferior a 100,00€ (81,30€+iva)
– Pagamento de 100% com a adjudicação da encomenda.

b) Garantia de Peças: As peças vendidas são novas ou
equivalentes a novas (recondicionadas, ao abrigo das normas ambientais dos Fabricantes e Fornecedores). Estas
peças têm um período de garantia, contra defeitos de fabrico, a contar da data de emissão da fatura, de acordo
com o prazo dado pelo respetivo fabricante (esta garantia
limitada não afeta os direitos legais estabelecidos na legislação nacional).

h) Após emissão da fatura, o não pagamento até à data
limite do vencimento de cada fatura, dá lugar a juros moratórios.

c) A aplicação de peças e a intervenção em equipamentos
deve ser efetuada de acordo com os requisitos técnicos,
formação e conhecimentos para o efeito em centro técnico autorizado ou de acordo com o manual de utilizador,
pelo que a garantia prestada é limitada de acordo com os
requisitos do fabricante.

j) Adjudicações: O cliente deverá indicar a modalidade de
entrega pretendida (serviços logísticos da BCD ou do cliente).

i) Os itens encomendados deverão ser levantados até 10
dias úteis após aviso de material disponível para levantamento. Findo esse prazo o material regressa a stock da
BCD podendo não ficar disponível para entrega imediata.

k) As encomendas só serão formalizadas após comprovativo de pagamento, conforme indicado em cima.

d) Entregas Continente:
Para entregas de Produtos, Peças ou Consumíveis, nas instalações do cliente, a BCD fará cobrar uma taxa de portes
de 7,38€ (6,00€+iva) por cada volume até 15 Kgs. Para volumes com peso superior ou entregas nas Ilhas o valor dos
referidos portes está sujeito a consulta prévia.
e) Devoluções: A BCD não aceita devoluções de Produtos,
Peças ou Consumíveis, ressalvando-se todos aqueles que
se provem ter avaria de fábrica.
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f) Validade da Proposta de Venda (Salvo rutura de stock):
10 dias úteis ou outra definida em orçamento.
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