Condições Gerais de Venda

1.

Âmbito
Estas Condições Gerais de Venda serão observadas nas vendas efectuadas nos
estabelecimentos das empresas do Grupo Brisanorte e nos meios que sejam colocados à
disposição dos Clientes: website, telefone, correio electrónico, fax ou outros.

2.

Preços
a) Os preços em vigor podem ser alterados sem aviso prévio.
b) Os preços orçamentados serão garantidos válidos dentro do prazo de validade do
orçamento apresentado.

3.

Levantamento de produtos
a) Os produtos que estejam disponíveis podem ser levantados de imediato, desde que
cumpridas as condições de pagamento aplicáveis.
b) Os produtos encomendados poderão ser levantados no local e data combinados com o
Cliente, cumpridas as condições de pagamento aplicáveis.
c) O não levantamento de produtos pelo Cliente não anula a transacção.

4.

Entrega de produtos encomendados
a) Os produtos serão entregues na loja onde foi efectuada a encomenda ou no
estabelecimento do Grupo Brisanorte indicado pelo Cliente, sem custos adicionais.
b) Podem ser feitas entregas numa morada indicada pelo Cliente, que será informado das
limitações e eventuais custos adicionais deste serviço.

5.

Garantia
A Brisanorte selecciona criteriosamente os seus fornecedores e verifica regularmente a
qualidade das matérias-primas e os seus meios e processos de produção, garantindo sempre as
melhores condições de qualidade e segurança alimentar.

6.

Devoluções e troca de produtos
Não são aceites devoluções ou trocas de produtos.

7.

Condições de pagamento
a) Vendas a dinheiro
A factura será emitida e liquidada contra entrega dos produtos. O Cliente deverá fornecer
os elementos de facturação necessários.
b) Vendas a crédito
O Cliente poderá reunir condições para usufruir de crédito em conta-corrente, sendo
emitida uma factura no valor dos produtos entregues. A factura deverá ser liquidada
dentro do prazo indicado. A não liquidação atempada de facturas pode levar à interrupção
do fornecimento e à cobrança de juros.
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