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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA 
• Os preços propostos, em euros, estão sujeitos à taxa do IVA em vigor, salvo indicação 

em contrário; 

• A forma de pagamento: Pagamento no acto da encomenda, excepto caso em que outra 

forma de pagamento seja acordada, por escrito; 

• Os prazos de pagamento não podem ser prorrogados sob nenhum motivo. Os 

montantes vencidos e não pagos, vencerão um juro à taxa máxima permitida por Lei 

para os juros comerciais. Serão por conta do CLIENTE todas as despesas e gastos que se 

produzam pelo não pagamento; 

• A 7/24 reserva expressamente para si a propriedade dos produtos entregues até o 

pagamento integral do preço de venda destes, assim como de juros ou quaisquer outras 

despesas. Só se consideram pagos os valores após boa cobrança do meio de pagamento; 

• Após a entrega dos produtos ao CLIENTE este é integralmente responsável pela sua 

custódia, conservação, pela subscrição quaisquer seguros que ache pertinente a fim de 

cobrir os defeitos e danos susceptíveis de serem causados aos produtos; 

• Toda a devolução de material, qualquer que seja a causa, deverá remeter-se na sua 

embalagem e estado original. No caso dos produtos que possam ser reproduzidos ou 

copiados com carácter imediato, só se admitem devoluções se o pacote dos mesmos 

estiver intacto; 

• As imagens apresentadas poderão não corresponder aos produtos a que estão 

associadas e as descrições não têm qualquer carácter vinculativo. Algumas imagens 

poderão estar sujeitas a direitos de reprodução condicionados. 

• Prazo de entrega a confirmar no momento da formalização da encomenda. 

 

GARANTIAS 
Todos os produtos que comercializamos estão abrangidos pelas garantias oferecidas pelos 

respectivos fabricantes, nas condições por estes indicadas. Em caso de dúvida sobre as 

condições de garantia de qualquer produto, contacte-nos antes de formalizar a compra. 

 

CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
As condições de prestação de cada um dos serviços que disponibilizamos estão indicadas no 

nosso WebSite nas mesmas páginas em que estes são apresentados. Em caso de dúvida 

sobre as condições de prestação de qualquer serviço, contacte-nos. 
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