GUME INTERNACIONAL, LDA.
CONDIÇÕES DE VENDA
ABERTURA DE CONTA
Os fornecimentos a crédito só poderão iniciar-se após abertura de conta corrente. Para este efeito o cliente
deve formalizar por escrito o pedido de abertura de conta, mencionando referências bancárias e comerciais,
e outros elementos que julgue indispensáveis para regulamentar as suas relações comerciais com os seus
fornecedores.
CONTROLE DE CRÉDITO
Após abertura de uma conta a crédito, fica definido um sistema de plafond progressivo que permite
incrementar os valores na medida em que se liquide corretamente as faturas vencidas.
O crédito será automaticamente suspenso logo que se verifique atraso superior a 30 dias na regularização
dos pagamentos. Nestes casos pode ainda aplicar-se uma taxa de 1% ao mês por mora do pagamento.
A suspensão de crédito poderá passar a definitiva sempre que se verifique falta de liquidação a mais de 180
dias da data das faturas, ou a inexistência de compras durante um período superior a um ano.
ENCOMENDAS ESPECIAIS
Carecem de confirmação por escrito e de uma forma de pagamento antecipado a negociar.
São encomendas especiais as que se refiram a artigos ou quantidades especiais.
DEVOLUÇÕES
Serão aceites quando efetuadas no prazo de 8 dias após a data do fornecimento.
NAO SE ACEITAM DEVOLUÇÕES de ENCOMENDAS ESPECIAIS.
FACTURAÇÃO
Os fornecimentos são acompanhados de fatura com vencimento a 30 dias.
O valor mínimo para fornecimentos a crédito é de 50,00€.
As compras de valor inferior serão efetuadas por fatura recibo.
PAGAMENTOS
A 30 dias da data das faturas
Por cheque ou transferencia bancária
Caixa Geral Depósitos:
IBAN:
SWIFT:
Millenium BCP:
IBAN:
SWIFT:

0035 0752 0000 5791430 60
PT50 0035 0752 0000 5791430 60
CGDIPTPL
0033 0000 4527 0162 677 05
PT50 0033 0000 4527 0162 677 05
BCOMPTPL
PORTES & TRANSPORTES

A mercadoria viaja por conta do destinatário, sempre que não exista acordo previamente definido.
TABELAS DE PREÇOS/CATALOGOS/CD Rom
Sujeitas a alteração sem aviso prévio
GUME INTERNACIONAL – FERRAMENTAS, LDA.
Morada : Estrada da Varzinha, lote 20
2900-657 – SETUBAL – PORTUGAL

NIF: PT 503 358 711
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