Setembro de 2015
Condições gerais de venda EFTEC (vendedor)
1. Geral
As seguintes condições são as únicas determinantes para todas as ofertas e entregas do vendedor,
salvo quando estipulado de outra forma e por escrito. Condições diferentes do comprador não serão
consideradas.
2. Ofertas
Todas as ofertas do vendedor estão sujeitas à confirmação.
3. Preços
Os preços se baseiam nos fatores/tarifas aplicáveis, vigentes no momento da celebração do contrato
(taxa de câmbio para moeda estrangeira, preços de matéria-prima, salários, frete, alfândega e outras
tarifas). Se ocorrerem quaisquer alterações em proporções substanciais nos fatores/tarifas, em
prejuízo do vendedor, por exemplo, aquelas resultantes de medidas oficiais, o vendedor terá o direito
de ajustar os preços proporcionalmente e dentro dos limites das disposições legais aplicáveis. Não
estão incluídos nos preços quaisquer impostos ou taxas cobrados por órgãos públicos ou outras
agências sobre os preços.
4. Prazo de entrega, expedição
O vendedor se empenhará em realizar a entrega rapidamente . Prazos de entrega serão indicados de
boa fé, porém não serão vinculantes. Desde que não acordado de forma diferente e por escrito, a
expedição será feita por conta e risco do comprador. Em todas as quantidades e pesos contratados
será respeitada uma tolerância de +/- 10%.
5. Pagamento, reserva de propriedade
As faturas deverão ser pagas dentro de 30 dias após sua emissão; nos demais casos, são
determinantes as condições de pagamento avençadas com o comprador. Se, apesar de interpelado
para pagamento, o comprador não cumprir suas obrigações, o vendedor terá o direito de cobrar juros
de mora a partir da data de vencimento. A mercadoria permanece propriedade do vendedor até que o
pagamento seja efetuado por completo.
6. Garantia
O vendedor garante ao comprador que a mercadoria fornecida nessas condições será entregue de
acordo com a descrição e as especificações do produto. No entanto, esta garantia se aplica apenas a
produtos de primeira qualidade e não de qualidade inferior ou itens especiais. O vendedor não dará
nenhuma garantia referente à utilização ou utilidade da mercadoria que extrapole a descrição ou
especificação do produto. O período de garantia será de 8 semanas contadas a partir da data de
entrega, salvo se estipulado diferentemente em nossas fichas de dados técnicos. O comprador
deverá inspecionar a mercadoria após sua chegada. Reclamações devem ser comunicadas
imediatamente ao vendedor ou, no mais tardar, dentro de 8 dias após o recebimento da mercadoria.
No caso de reclamação justificada, poderá o vendedor livremente escolher pela remessa de produto
substituto ou garantir a redução proporcional do preço. Estão excluídas quaisquer outras pretensões
do comprador em razão de entrega defeituosa, especialmente em relação a indenização ou
dissolução do contrato.
7. Responsabilidade
O vendedor responde por comprovada negligência grave ou propósito ilícito de sua parte. A
responsabilidade total é limitada ao preço de compra ajustado no contrato. Desde que admissível por
lei, está excluída a responsabilidade por prejuízos indiretos ou danos consecutivos como, p.ex., perda
de rendimentos, perda de produção ou custos relacionados à interrupção do trabalho.
8. Rescisão do contrato
O vendedor reserva-se o direito de rescindir o contrato, caso, em consequência de guerra, falta de
trabalho, incidentes de produção, incêndio, proibições ou restrições de importação e exportação,
elevação de taxas alfandegárias, alterações cambiais, greve e todas as outras circunstâncias de força
maior, as entregas forem impossibilitadas ou extremamente dificultadas ou não se puder exigi-las do
vendedor nos preços avençados contratualmente. No caso de rescisão nestes termos, o comprador
não terá nenhum direito à indenização.
9. Direito aplicável e foro competente
O contrato é regido pelo direito vigente no domicílio do vendedor (excluindo-se a Convenção das
Nações Unidas de 1980 sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias). O
julgamento de litígios advindos do contrato é de competência dos tribunais do domicílio do vendedor.

