Condições Comerciais Gerais
1. Âmbito de validade das Condições Comerciais Gerais

6. Pagamento

Para todos os fornecimentos e prestações de serviços de Schmersal
Ibérica, S. L. U. vigoram exclusivamente as seguintes Condições
Comerciais Gerais.

Quando o prazo de pagamento não está fixado previamente, entendese em todo o caso que o pagamento deve ser realizado no momento
da entrega.

As Condições Comerciais Gerais do comprador não serão
reconhecidas por Schmersal Ibérica, S. L. U. a não ser que esta tenha
dado expressamente o seu consentimento para aplicá-las. Isto serve
também para o caso em que Schmersal Ibérica, S. L. U. execute as
suas prestações sem conhecer da existência de Condições
Comerciais contradictórias ou divergentes do comprador.

O valor da factura deve ser pago na sua totalidade dentro do prazo
comprometido.

Para as transacções entre as empresas terão validade as presentes
Condições Comerciais Gerais e também para as futuras relações
comerciais com o comprador sem que seja necessária alguma
referência expressa com respeito ao caso em concreto.
2. Vigência do contrato
Com a aceitação de Schmersal Ibérica, S .L. U. (comunicada ao
comprador por qualquer meio admitido legalmente) do pedido da
mercadoria, previamente confirmado por parte do comprador, adquire
vigência o contrato baseado nas listas de preços actuais de Schmersal
Ibérica, S. L. U.
O pedido pode fazer-se por fax (se possível utilizando o formulário de
orçamento, devidamente assinado, do pedido correspondente), por
correio electrónico ou por carta.

Se o comprador não cumpre com o seu dever de pagamento dentro do
prazo estabelecido, Schmersal Ibérica, S. L. U. depois de ter
reclamado fidedignamente o pagamento uma vez e não o tendo
recebido, considerará o cliente em atraso. De acordo com o disposto
pela Lei 15/2010, de 05 de Júlio (BOE núm. 163, 06 de Júlio de 2010),
a taxa de juro por período de atraso que se cobrará ao devedor por
não pagamento será a Euribor vigente mais 7 pontos percentuais, isto
sem prejuízo das acções legais que Schmersal Ibérica, S.L. considere
pertinente realizar.
Schmersal Ibérica, S. L. U. tem o directo de repercutir ao comprador
os eventuais gastos de requerimiento e cobrança, custos de contra
débitos e demais custos resultantes de um não pagamento.
Em todos os casos entende-se que o pagamento do comprador é um
valor líquido em conta. Schmersal Ibérica, S. L. U. poderá facturar um
“Encargo administrativo”, quando a gestão de cobrança exiga custos
adicionais por gestões específicas.
7. Reserva de domínio

Em todos os casos (posteriormente à aceitação do orçamento pelo
comprador) será emitida uma confirmação de pedido, por parte de
Schmersal Ibérica, S. L. U.

A mercadoria continua propiedade de Schmersal Ibérica S. L até que
tenha sido paga por completo, de acordo com o disposto na Lei
15/2010, de 05 de Júlio (BOE núm. 163, 06 de Júlio de 2010),

3. Preços

8. Danos causados pelo transporte

Terão validade os fixados conforme a lista de preços vigentes de
Schmersal Ibérica, S. L. U. à data da entrega, ou aqueles fixados de
comum acordo em orçamentos aceites.

A mercadoria deve ser controlada pelo comprador ao ser entregue
pela empresa de transporte. Os danos visíveis causados pelo
transporte devem ser confirmados por escrito pelo comprador à
empresa de transporte. Não se aceitarão reclamações desta índole se
não se cumprirem estas diligências.

A facturação será efectuada em Euros (EUR), incluíndo o imposto
sobre o valor acrescentado previsto por lei.
Os gastos de embalagem e os gastos de envio, serão em todos os
casos a cargo do comprador, assim como o risco inerente ao
transporte entre os nossos armazéns e o destino das mercadorias.
A Schmersal Ibérica S. L. U. reserva-se no direito de facturar um
encargo adiccional por “Compra Mínima”.
4. Prazos de entrega - fornecimento parcial
Para os fornecimentos não se establecem prazos de entrega, a não
ser que se tenha acordado expressamente. Schmersal Ibérica, S.L.
não está obrigada a observar nenhum prazo fixado unilateralmente
pelo comprador.

9. Direito vigente – lei ou jurisdição
As relações contractuais entre Schmersal Ibérica S. L e o comprador
estão sujeitas exclusivamente ao ordenamento jurídico espanhol.
A Povoação de San Cugat Sesgarrigues na Provincia de Barcelona é
o lugar de cumprimento para todos os fornecimentos e prestações no
quadro das transações entre comprador e vendedor.
As partes contratantes submetem-se aos Julgados e Tribunais da
cidade de Barcelona, renunciando à sua própia jurisdição se esta for
diferente.

Os prazos de venda enunciados nos orçamentos por Schmersal
Ibérica S.L. são orientativos e não deverão ser tomados como
definitivos.
Schmersal Ibérica, S.L. poderá levar a cabo fornecimentos parciais,
sempre que seja acordado com o comprador.
5. Aceitação
O comprador deve aceitar a mercadoria ao ser entregue pela
empresa de transporte. Se a empresa de transporte não puder
entregar a mercadoria na
morada indicada por motivos não
imputáveis a Schmersal Ibérica, S.L., ou o comprador ou destinatário,
respectivamente, recusarem a aceitação, Schmersal Ibérica, S. L. U.
terá direito a agregar à conta do comprador o preço de compra
completo.
O comprador suportará os gastos da reexpedição e demais gastos
causados pela não recepção.
No cumprimento da Lei Orgânica 15/1999 de 13 de Dezembro de Protecção de Dados de Carácter Pessoal, os datos pessoais transmitidos durante a relação negocial serão
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