OBSERVAÇÕES e CONDIÇÕES DE VENDA
1 -Na elaboração do catálogo tentamos dimensionar a sua extensão para que a sua consulta não se tornar confusa e
maçadora. Procuramos expor os artigos mais necessários, e transmitir a ideia de outros menos comercializados.
Vão deparar com o logótipo do fornecedor, indicativo da existência de mais referência dos artigos expostos, apontamos
para uma visita a esse catálogo, em caso de dúvida não hesite, estão disponíveis para qualquer esclarecimento.
2 -As fotos dos artigos ou outro material de imagem de artigos cedidas por nós, serão única e exclusivamente para
mostrar o artigo a titulo indicativo e não pode constituir nunca documento contratual.
3 -Os preços indicados estão sujeitos à taxa do I.V.A em vigor.
Existem artigos marcados com desconto de quantidade mínima.
Efectuamos preços especiais para grandes quantidades, nesta eventualidade agradecemos estimada consulta.
Lembramos de que os preços constantes neste catálogo, podem ser alterados sem aviso prévio.
4 -Os pedidos de encomenda, podem ser enviados por Fax, Mail ou CTT, mas sujeitos a aceitação prévia. Por imposição
legal, pedimos e agradecemos que indiquem sempre o Nº. de Contribuinte da Instituição ou Pessoa Singular.
5 -As encomendas serão entregues no máximo 5 dias úteis, dentro do limite do stock disponível ou nos prazos acordados
por proposta, salvo imprevistos que serão prontamente comunicados ao cliente.
Os artigos em ruptura de stock, seram enviados à posterior com a maior rapidez possível, e antecipadamente com o
conhecimento e aprovação do estimado cliente da data prevista para sua chegada.
6 a) - Os preços, salvo as excepções b)-, incluem os porte com entrega ao domicílio, para encomendas superiores a 750 €uros
(IVA incluído). Para encomendas inferiores a 750 €uros debitaremos portes pela tabela (1) acrescidos de IVA
b)- Os artigos sinalizado (P), terão portes extra contratação, dada as suas dimensões ou caracteristicas. Nesta situação
deverão consultar os nossos serviços comerciais, a solicitar o custo do transporte.
c)- As encomendas que vierem devolvidas pelas transportadoras por falta de recepção no destinatário (estar ausente, não ter
autorização para receber a encomenda, etc.) os custos inerentes à devolução serão debitados à entidade requisitante.

Transportadora (continente)
Relação peso/volume 250kg/m3
Até 20kg
9,50€
Até 40kg
12,50€
Até 50kg
15,00€
Até 60kg
17,50€
Kilo adicional
0,25€
Cobrança
3,50€

(1) TABELA PREÇOS CUSTO DE PORTES DE ENVIO
Transportadora (ilhas)
CTT (continente)
Preços por 1 Volume
Via Marítima
Até 2kg
5,00€
Mínimo
30,00€
De 2kg a 5kg
5,47€
Por cada (m3)
90,00€
De 5kg a 10kg
6,08€
Acrescidos de portes de envio
De 10kg a 20kg
7,75€
até ao despachante marítimo.
De 20kg a 30kg
10,23€
Cobrança
5,00€
Cobrança € 2.500
2,80€

CTT (ilhas)entrega ao domicílio, por uma
Preços por 1 Volume
Até 2kg
9,26€
De 2kg a 5kg
13,38€
De 5kg a 10kg
23,58€
De 10kg a 15kg
33,02€
De 15kg a 20kg
36,97€
Cobrança € 2.500
2,80€

N: Por razões alheias a nossa vontade, esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
7 -Garantimos todos os artigos, e aceitamos a sua devolução por defeitos até 8 dias após a entrega,

mas só após o conhecimento e autorização da Concinave Sports.
8-

Prazo de pagamento, é a pronto no acto de entrega da mercadoria e sem qualquer desconto. Para evitar os custo
de cobrança, pode optar inicialmente pela transferência bancária e à posterior receber a sua encomenda.
Para organismos estatais a 30 dias, mas o prazo pode ser negociado com a Concinave Sports. Na data prevista o
pagamento será efectuado, com envio de cheque ou por transferência Bancária NIB - 0035 0286 00006611830 47.
Findo esse prazo, serão bloqueados futuros fornecimentos a crédito e iniciar-se-a a contagem de juros moratórios
à taxa legal em vígor até ao integral pagamento do valor em dívida.
Estamos ao dispor de V(s) Exª(s). para qualquer esclarecimento complementar que possa desejar, e esperamos
continuar a merecer a honra da vossa preferência, ficando na expectativa de vossas prezadas notícias.
A Gerência

