
 

 

Condições Gerais de Venda 

1. Generalidades 

As condições gerais de venda serão aplicadas nas relações comercias entre a AMG, Unipessoal, Lda e os 

seus clientes. Alterações especiais a estas condições devem ser sempre registadas por escrito. 

2. Orçamentos 

2.1 Os orçamentos são válidos por 30 dias após o seu envio, salvo indicação em contrário no orçamento; 

2.2 Ao preço oferecido acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

2.3 Os descontos acordados incidem exclusivamente sobre a mercadoria; 

2.4 O preço é válido para entregas nas nossas instalações, salvo indicação em contrário no orçamento; 

2.5 No caso de encomendas que não antecedem a solicitação de um orçamento, não existe 

obrigatoriedade de comunicação prévia do respetivo preço. 

2.6 Caso, a pedido do cliente, a AMG faça enviar a mercadoria via transportadora ou outros meios, será 

cobrado um valor, o qual depende do peso, do volume e do prazo de entrega definido junto da 

transportadora; 

3. Prazos de entrega 

3.1 O prazo de entrega indicado nos orçamentos inicia-se a partir da data da receção da encomenda. 

Estes prazos podem ser revistos e comunicados aquando da receção da encomenda, sendo os prazos 

apresentados no orçamento apenas orientativos. 

3.2 Nos casos em que implique o pagamento antecipado, o prazo de entrega é contado a partir da data 

de receção do pagamento. 

3.3 Os prazos de entrega devem ser interpretados como a data de saída das nossas instalações, 

acrescendo o tempo de transporte. 

3.4 A AMG não assume qualquer responsabilidade por perdas, estragos ou prejuízos causados por 

atrasos. 

4. Receção do material e reclamações 

O cliente deve proceder à conferência do material recebido de acordo com a guia ou fatura da AMG e 

com a encomenda que lhe deu origem. Qualquer discrepância deve ser comunicada de imediato. Após a 

receção da encomenda, todas as reclamações devem ser enviadas no prazo de 8 dias. 

5. Condições de pagamento 

5.1 Os produtos só são propriedade do cliente após o seu pagamento 

5.2 O primeiro fornecimento obriga a um pagamento contra-entrega, salvo acordo em contrário por ambas 

as partes 

5.3 A AMG reserva-se no direito de suspender o fornecimento de encomendas quando o cliente não 

cumprir as condições de pagamento acordadas. 

6. Vigor 

A receção deste documento e sua não contestação, são prova suficiente de que o cliente aceitou as 

nossas condições gerais de venda. 


