Termos e Condições de Venda

Termos e condições gerais de venda

1. As características que aparecem nos catálogos ou tabelas de preços são apenas para
orientação e podem ser modificadas sem notificação prévia.
2. Os preços de venda são regidos pela nossa atual tabela de preços sem IVA. A
Weidmüller, S.A. reserva-se o direito de alterar estes preços em qualquer altura.
3. No caso de serem aplicados descontos, estes serão determinados pela nossa rede
comercial. A Weidmüller, S.A. reserva-se o direito de modificar estes descontos, com
notificação prévia por escrito ao cliente.
4. Os preços de venda são entendidos para as mercadorias, colocadas nos nossos
armazéns em Sant Just Desvern, Barcelona, sendo, portanto, os portes de envio,
embalagem e impostos cobrados ao cliente. No caso de ter de cobrar custos de
transporte, embalagem, seguro, etc., estes serão calculados e cobrados para além do
preço de venda dos produtos. Os preços são expressos em unidades, centenas ou
milhares, indicados em na nossa tabela em “Unidade de Preço de Venda".
5. As mercadorias entregues com condicionantes ou como amostras serão faturadas num
prazo máximo de um mês se não forem devolvidas antes disso.
6. As encomendas com um montante líquido inferior a 100 euros serão acrescidas de um
montante fixo de 20 euros para custos de preparação.
7. O cliente compromete-se a não entregar, disponibilizar ou vender qualquer dos
produtos fornecidos pela Weidmüller a outros clientes ou terceiros domiciliados ou
baseados em países aos quais se aplicam as leis de embargo comercial internacional,
exceto com o consentimento expresso por escrito da Weidmüller. A Weidmüller terá o
direito de rescindir o contrato ou a transação comercial sem responsabilidade se a
entrega dos bens requerer a aprovação de exportação pelas autoridades competentes
e se tal aprovação ou permissão de exportação não tiver sido concedida.
8. As regras de conduta internas da Weidmüller, em particular as suas regras anticorrupção
e as regras para a proteção da livre concorrência nas suas atividades comerciais, devem
ser sempre observadas e em todas as transações comerciais realizadas ou a realizar pela
Weidmüller. (Estas regras podem ser encontradas no nosso sítio web).
9. Quando a Weidmüller fabrica um produto na categoria "Específico para o Cliente",
reservamo-nos o direito de solicitar um pagamento antecipado de 30% do valor da
encomenda, após a confirmação da mesma. Uma vez aprovados os desenhos, qualquer
pedido de alterações será alvo de uma avaliação técnica e económica que poderá estar
sujeito a uma taxa adicional. Os cancelamentos de encomendas não serão aceites após
o início da produção.
10. Garantia. A garantia dos produtos fabricados pelo Grupo Weidmüller é de 1 ano a partir
da data de envio, com exceção da nossa gama de FERRAMENTAS MANUAIS E
MULTIMETROS DIGITAIS, que é de 2 anos. Defeitos ou deterioração causados por causas
externas, acidentes, desgaste devido à utilização normal do produto ou à degradação
pelo do tempo de uso, e utilização ou manipulação imprópria pelo cliente estão
excluídos de qualquer garantia. A Weidmüller concede um período de garantia adicional

de 4 anos em ETHERNET, UPS ACTIVAS e PROTECTORES DE SOBRETENSÃO, 2 anos em
FONTES DE ALIMENTAÇÃO e 1 ano em MULTIMETROS DIGITAIS DE 2 POLOS.
Durante este período, os produtos defeituosos na data de transferência de risco serão
reparados ou substituídos pela Weidmüller, sem custos, por um produto equivalente.
Esta garantia adicional cobre apenas os produtos Weidmüller, sob os mesmos termos e
condições que a garantia inicial de 1 ano. Salvo disposição específica em contrário, a
Weidmüller não faz qualquer garantia quanto à falta de transparência dos seus produtos
com sistemas particulares ou quanto à sua adequação para utilizações particulares. Esta
garantia dada pela Weidmüller é estritamente limitada ao acima exposto e exclui, em
particular, toda e qualquer reclamação por danos de qualquer tipo, quer diretos ou
indiretos. Além disso, estas garantias limitam-se exclusivamente aos produtos em si e,
portanto, excluem quaisquer custos de horas de trabalho, viagens, despesas, etc., bem
como os custos de remoção e/ou instalação de produtos reparados ou substituídos
fornecidos ao abrigo das garantias acima mencionadas. Todos estes custos devem ser
por conta e as despesas do cliente. O tratamento e análise de qualquer produto
defeituoso será efetuado nas nossas instalações, assumindo, portanto, o cliente a
responsabilidade de o enviar. No caso de o defeito estar incluído no âmbito da garantia,
os custos de envio serão reembolsados ao cliente e o produto ou material substituído
sem qualquer custo para o cliente. A reparação ou substituição de um artigo defeituoso
do fornecimento não altera ou altera a data de início do período de garantia de todo o
fornecimento. No entanto, o artigo reparado ou substituído terá um novo período de
garantia a partir do momento da reparação ou substituição. A Weidmüller não será em
caso algum responsável por reparações efetuadas por pessoal externo à organização da
Weidmüller.
11. Limitação da Responsabilidade Civil. A Weidmüller, incluindo os seus comerciais,
empregados, subcontratados, fornecedores ou outras pessoas pelas quais seja
legalmente responsável, será responsável por todos os danos diretos a pessoas e bens
causados pelo cumprimento negligente das suas obrigações contratuais ou de outra
forma imputáveis à Weidmüller. Em caso algum a Weidmüller será responsável por
danos indiretos e/ou consequentes decorrentes do fornecimento, incluindo, mas não
limitados à perda de receitas, perda de lucros, perda de contratos, perda de utilização,
perda de produção, custo de capital, perda devido à interrupção do fornecimento de
energia, custos de fornecimento de energia alternativa ou quaisquer outros custos
relacionados com a interrupção das operações. A responsabilidade contratual total da
Weidmüller decorrente do fornecimento será limitada ao valor do fornecimento que dá
origem à reclamação. Esta limitação não se aplica à responsabilidade por danos diretos
a pessoas e bens, tal como referido no primeiro parágrafo da presente cláusula. Se a
mercadoria for enviada para um destino diferente do local habitual de entrega, o cliente
será responsável pela receção e inspeção da mercadoria como se esta tivesse sido
enviada para o seu próprio endereço, e a Weidmüller ficará isenta de qualquer
responsabilidade.
12. Devoluções. Dependendo da categoria do produto: Categoria 1. Serão aceites
devoluções destes produtos aplicando uma desvalorização mínima de 15%, de Categoria
2 e 3. Será essencial negociar a autorização com o comercial correspondente e antes de
proceder à devolução, que atribuirá um número de crédito, que deverá ser indicado no
exterior do pacote. Qualquer devolução que não esteja de acordo com este ponto será
devolvida ao cliente. O material deve ser acompanhado por uma fotocópia da nota de

entrega original da Weidmüller e o pacote deve ser marcado com o número da nota de
crédito atribuído. A aceitação final dos bens devolvidos está sujeita às verificações
correspondentes do material pelos departamentos de Garantia de Qualidade e Logística
da Weidmüller. O período de notificação de devolução não deve exceder 15 dias a partir
da receção da mercadoria pelo cliente ou 30 dias a partir da expedição pela Weidmüller.
Em qualquer caso, não serão aceites devoluções de material entregue há mais de um
ano ou de produtos especificamente fabricados para um determinado cliente. O
material deve ser enviado, transporte pago, para a nossa sede em Sant Just Desvern,
Barcelona.
13. Estes termos e condições gerais de venda serão sempre aplicáveis e prevalecerão sobre
quaisquer termos e condições gerais do cliente. Qualquer cancelamento ou
inaplicabilidade prevista na encomenda só pode ser aceite se tiver sido acordado ou
acordado por escrito pela Weidmüller.
14. A Weidmüller reserva o título e a propriedade dos seus produtos ou equipamentos
elétricos fornecidos até o preço ter sido pago na totalidade, e o cliente será obrigado a
informar terceiros interessados sobre estes termos e condições gerais. Além disso, o
período de pagamento aplicável será o geralmente estabelecido na atual Lei de
Pagamentos (Espanha). 15/2010 de 60 dias a partir de 01.01.2013.
15. Em caso de litígio, ambas as partes submetem-se à jurisdição e competência dos
tribunais da cidade de Barcelona (Cascais para clientes em Portugal), renunciando
expressamente à jurisdição que lhes possa corresponder.

