CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
VALOR MÍNIMO DE MERCADORIA

O valor da encomenda deverá ser pelo menos de 50€ (líquidos).
TRANSPORTES

A mercadoria viaja por conta e risco do cliente. Não nos responsabilizamos por eventuais
atrasos da responsabilidade da transportadora. Caso a encomenda exceda os 3 dias, por
favor contate-nos, para que possamos averiguar o motivo do atraso.
É da responsabilidade do cliente conferir a encomenda no ato da receção da mesma.
Se detetar alguma anomalia na embalagem no momento da entrega, deverá ser
comunicada de imediato no documento da transportadora. Deverá conferir o número de
volumes entregues, com os mencionados na guia da transportadora.
RECLAMAÇÕES

As reclamações deverão ser comunicadas no prazo máximo de 5 dias úteis, após a data da
recepção. Na ausência de reclamação no documento de transporte não poderemos exigir
responsabilidades à transportadora, consequentemente a TEICOCIL também não assumirá
essa responsabilidade.
PORTES

A liquidação de portes será suportada pela TEICOCIL em encomendas cujo valor mínimo da
mercadoria exceda os 400€ (líquidos) para clientes em Portugal Continental.
DEVOLUÇÕES

Quaisquer devoluções terão de obter a nossa prévia concordância.
Serão aceites devoluções motivadas por:
I ) Lapso dos nossos serviços (o artigo enviado não corresponde à encomenda
efectuada);
II) Eventuais deficiências de qualidade (depois de analisadas e comprovadas pelos
nossos serviços).
Nunca serão aceites devoluções de artigos especiais.
Em todas as situações, o produto e a embalagem correspondente terão que estar em
perfeitas condições.
As devoluções terão que vir acompanhadas pela competente nota de devolução ou
documento de acordo com os requisitos legais, devidamente assinado pelo cliente e com o
motivo que originou a devolução, bem como o nº da factura referente ao artigo a devolver.
PAGAMENTOS

As condições de pagamento praticadas são:
I ) Pronto pagamento – 2% sobre o valor líquido da mercadoria
II) A 30 dias da data da fatura – 1% sobre o valor líquido da mercadoria
III) 60 dias – Sem desconto.
Contas correntes que excedam os 90 dias de saldo devedor estão sujeitos, se assim se
entender, à suspensão do fornecimento de material.
INCUMPRIMENTO

Em caso de atraso no pagamento relativamente às condições previamente estabelecidas, a
TEICOCIL - Teixeira, Costa & Silva, Lda fica com o direito de suspender de imediato e sem
pré-aviso, qualquer fornecimento até à liquidação da dívida vencida.

www.teicocil.com

