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General Terms and Conditions of Delivery of ProMinent Iberia, SA 
 

1 . S c ope  
1.1.  All deliveries, services and offers of ProMinent 

Iberia, SA („Supplier“)  shall be exclusively 
effected based on these General Terms and 
Conditions  of Delivery („GTCs“). These shall be 
an integral part of all agreements concluded by 
the Supplier with its contractual partners 
(„Customers“) regarding all deliveries or services 
offered by it. These shall also apply for all future 
deliveries, services or offers made to the 
Customer,  even if they have not been agreed 
again separately. 

1.2   Terms and conditions of the Customer or third 
parties shall only apply if the Supplier expressly 
agrees to their validity. This shall also apply if the 
Supplier does not separately object to their validity 
in an individual case or if the Supplier provides its 
service without  reservation or refers to a letter that 
contains the terms and conditions of the Cus- 
tomer or a third party or that makes reference to 
these. 

1.3   These GTCs shall respectively  apply in their cur- 
rent version. The Supplier shall notify the Custom- 
er, in good time, of any amendments made to the 
GTCs. Amendments shall also be effective in on- 
going contractual relationships  if the Customer 
does not object to these within 14 working days 
of notification thereof. The respective  latest ver- 
sion is available at https://www.prominent.de/de/ 
Service/Service/Download-Center/ (Other). 

1.4   Legally binding notifications and declarations  of a 
party towards  the other party and/or a third part 
shall be made in writing. Supplementary informa- 
tion and amendments to these GTCs shall require 
the written form. With the exception  of managing 
directors  or authorised  representatives,  the em- 
ployees of the Supplier shall not be entitled to 
reach verbal agreements that deviate from these 
GTCs. 

1.5   To ensure the written form determined  in these 
GTCs is observed,  it shall suffice to issue said 
written form via telecommunications, in particular 
via fax or email. 

 
2 . O f f e r  a nd  c oncl us i o n 

o f  c ont r a c t  
2.1   All offers of the Supplier shall be without  obliga- 

tion and non-binding provided  they do not contain 
a specific  term of acceptance. In the latter case, 
they can only be accepted  within the respective 
term of acceptance. 

2.2   Furthermore,  there shall be a conclusion  of con- 
tract if the Supplier accepts  an offer from the Cus- 
tomer in writing or the Supplier starts providing 
the offered service or delivery. The Supplier may 
accept offers made by the Customer within four 
weeks upon receipt thereof. 

2.3   The particulars  of the respective  order, especially 
the type and scope of the deliveries and/or ser- 
vices, payment and cost objectives,  shall be de- 
fined in the respective  offer. Should the Customer 
not define these particulars  itself, the Supplier 
may determine these at its own reasonable dis- 
cretion. 

2.4   Should the Customer rescind or cancel a contract 
due to circumstances for which the Supplier is not 
responsible, or should the Supplier rescind or 
cancel a contract due to circumstances for which 
the Customer is responsible, the Supplier may de- 
mand a cancellation fee for the costs incurred in 
the amount of EUR 25.00 or a flat rate reimburse- 
ment of expenses in the amount of 5% of the 
contract  amount. Both parties shall have the right 
to provide evidence that the costs incurred are 
higher or lower. 

 
3 . S c ope  o f  de l i ve r ie s 

a nd  s e r v i c e s  
3.1   The respective  written agreement concluded, in- 

cluding these GTCs, shall be decisive for all legal 
relations between the Supplier and the Customer. 
Such contract  shall fully reflect all agreements 
reached between the contracting parties regard- 
ing the respective  object of the contract. Supple- 
mentary information  and amendments of the 
agreements reached, including  these GTCs, shall 
require the written form to be effective. 

3.2   Specifications from the Supplier regarding the ob- 
ject of delivery or service (e.g. weight, dimensions, 
serviceability,  load capacity,  tolerances and tech- 
nical data) as well as presentations thereof (e.g. 
drawings and images) shall only be approximately 
applicable  and shall only serve for the individuali- 

sation of the object of contract. They shall not be 
deemed to be agreed or guaranteed characteris- 
tics/features. 

3.3   Deviations considered  trade customary  and devia- 
tions that are made to comply with legal regula- 
tions or that constitute technical improvements, 
as well as the replacement  of individual parts with 
equivalent parts shall be permitted, provided  they 
do not affect the usability of the contractually in- 
tended purpose. Amendments and deviations 
shall in any case be considered  approved  if the 
Customer accepts  the goods without  reservation. 

3.4   Amendments of orders after conclusion  of con- 
tract shall require approval of the Supplier and be 
subject to conclusion  of a written agreement. 
From the moment the Customer‘s change request 
is received by the Supplier and up until a supple- 
mentary contract  is concluded and/or the change 
request is withdrawn, the Supplier shall be entitled 
to interrupt the execution of the order that is to be 
amended. Delivery dates and terms shall be ac- 
cordingly  extended and delayed. The above men- 
tioned shall also apply should the Supplier submit 
suggestions  for amendments. 

3.5   Should the scope of services include software, 
the Customer shall be granted a non-exclusive 
right to use the software. The Customer may only 
duplicate  or process the software to the extent 
permitted  by mandatory  applicable  law. 

3.6.  The Supplier shall be entitled to make partial de- 
liveries, in the customary  extent. 

3.7   For international  deliveries, deliveries and services 
of the Supplier shall be subject to the condition 
that the fulfilment thereof is not prevented through 
obstacles  such as conflicting national or interna- 
tional regulations, in particular, export regulations 
as well as embargoes or other limitations.  The 
Customer shall be obligated  to provide all infor- 
mation and documents required for the export/ 
shipment/import. Delivery dates and terms shall 
be accordingly extended in the event of delays 
due to export checks or authorisation procedures. 
If the required authorisation is not granted, the 
contract  shall not be deemed concluded. Any 
claims for damages made by the Customer shall 
in this respect be excluded.  All products that are 
subject to an export restriction  shall only be deliv- 
ered by the Supplier for the use agreed with the 
Customer and shall remain in the delivery country 
agreed with said Customer.  Should the Customer 
intend to re-export  products, it shall be obligated 
to comply with the relevant export regulations. 
The Customer shall be prohibited to re-export 
products, both individually  or integrated  in a sys- 
tem, in breach of these regulations. 

 
4 . P r i c e s  a nd  pa yme n t  
4.1   The prices shall apply for the respective  scope of 

services and delivery listed in the written con- 
tracts. Additional  or special services shall be 
charged separately. Provided it has not been 
specified  otherwise,  the prices shall be in EURO 
and FCA Argelaguer. All costs for delivery and 
shipment shall be borne by the Customer,  espe- 
cially costs related to packaging,  transportation, 
loading and unloading and transportation insur- 
ance as well as customs  duties, fees and other 
public charges for international  deliveries. 

4.2   The prices shall be net plus the respective  statu- 
tory value-added-tax. Should a delivery in princi- 
ple be exempt from value-added-tax, e.g. due to 
foreign element, the Customer shall immediately 
provide the Supplier with the required proof there- 
of. Otherwise, the Supplier shall be entitled to in- 
voice the Customer the respective  value-added- 
tax. 

4.3   Should the delivery only be effected more than 
four months after conclusion  of contract, the Sup- 
plier shall be entitled to reasonably adjust the 
prices, especially based on the price lists of the 
Supplier applicable  at the time of delivery (respec- 
tively less the agreed percentage  or fixed dis- 
count). 

4.4   Invoiced amounts shall be paid within thirty (30) 
days without  any discounts, provided  this has not 
been agreed otherwise in writing. The date of re- 
ceipt by the Supplier shall be decisive for the date 
of the payment. Should the Customer fail to make 
payment when due, interest shall be charged, as 
of the due date, on outstanding amounts at 9 % 
p.a. above the respective  current interest rate ap- 
plied by the European Central Bank; the applica- 
tion of higher interest rates and additional  dam- 
ages in case of late payment shall remain unaf- 
fected. 

4.5   Upon conclusion  of the contract, the Supplier 
shall be entitled to demand a down payment of up 
to 25 % of the agreed price. The deduction of dis- 
counts shall require the authorisation of the Sup- 
plier and shall be subject to written agreement. 

4.6.  For international  deliveries and unless otherwise 
agreed in writing, the delivery of the goods shall 
be subject to the condition  of the Customer pro- 
viding an irrevocable letter of credit in favour of 
the Supplier which shall be certified by a Spanish 
bank. 

4.7   The Supplier shall be entitled to only execute or 
provide outstanding deliveries or services with ad- 
vance payment or a security deposit if the Cus- 
tomer should make late payment for this or an- 
other delivery or service, or if the Supplier should 
gain knowledge  - after conclusion  of the contract 
- of circumstances that substantially  reduce the 
Customer‘s credit standing  and which jeopardise 
the payment of the Supplier‘s  outstanding receiv- 
able. 

 
5 . D e l i v er y  a nd  d e l i ver y  t i m e  
5.1   Delivery dates and dates for service provision  as 

well as terms proposed  by the Supplier shall not 
be binding unless a fixed term or date has been 
bindingly  agreed in the written contract. 

5.2   The timely receipt of all information  and docu- 
ments that are to be provided  by the Customer as 
well as the provision  of all required licenses, ap- 
provals, in particular of plans as well as the com- 
pliance with the agreed terms of payment and 
other obligations of the Customer shall be the 
prerequisite  for compliance with the binding deliv- 
ery dates and terms. Delivery dates and terms 
shall be accordingly extended if the Customer 
does not meet these contractual obligations to- 
wards the Supplier. If possible, the Supplier shall 
inform the Customer of the new delivery dates 
and terms. Further rights of the Supplier shall re- 
main unaffected. 

5.3.  The Supplier shall not be liable should delivery be 
impossible  or should delays occur if this is due to 
force majeure or to other events which were not 
foreseeable at the time of concluding the contract 
(e.g. all forms of operational  disruptions, problems 
in obtaining  material or energy, transportation de- 
lays, strikes, legal lockouts,  shortage of labour, 
energy or raw materials, difficulties in obtaining 
the required official authorisations, official meas- 
ures or non-delivery, incorrect  delivery or untimely 
delivery by suppliers) and for which the Supplier is 
not responsible.  If such events significantly  hinder 
the delivery or service provision  or make it impos- 
sible to provide and the hindrance not only be 
temporary,  the Supplier shall be entitled to with- 
draw from the contract. In the event of such tem- 
porary hindrances, the binding delivery dates and 
terms shall be extended until the hindrance no 
longer exists plus an additional,  reasonable start- 
up period. 

5.4   Delivery dates and terms shall be deemed com- 
plied with for shipping,  if the ready-to-operate 
shipment is consigned  to the forwarding agent, 
freight carrier or another third party instructed with 
the transportation or is provided  for shipment 
within the deadline, or if this is impossible  for rea- 
sons for which the Customer is responsible,  and 
the Customer has been notified of the readiness 
for dispatch.  For deliveries FCA, the delivery 
dates and terms shall be deemed complied with 
if the goods are collected  by the Customer or if 
the Customer has been notified that the goods 
are ready for collection. 

5.5   Should the Supplier fall behind schedule with a 
delivery or service, the Customer may demand 
compensation for the proven damage incurred; 
however, for each full week of the delay, it shall 
only be able to demand an amount of 0.5 % and a 
maximum total of 5 % of the agreed price for the 
delivery or service. Section 12 shall accordingly 
apply for this liability limitation.  The Customer‘s 
right to withdraw  upon unsuccessful expiry of the 
grace period set for the Supplier in writing, shall 
remain unaffected.  The grace period must, how- 
ever, be reasonable. 

5.6   Should the Customer fall behind schedule with 
the acceptance, the Supplier may demand com- 
pensation for the damage incurred. Item 7.5 shall 
accordingly apply. 

5.7   The Customer shall be obligated  to immediately 
accept the delivery and to immediately  unload the 
goods upon arrival. Should, for reasons for which 
the Customer is responsible,  the unloading be de- 
layed by more than 2 hours, for international  deliv- 
ery without  customs  clearance for more than 24 
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Termos e condições gerais da entrega da ProMinent Iberia, SA

1. Âmbito
1.1. Todas as entregas, serviços e ofertas da ProMinent 

Iberia, SA ("Fornecedor") serão exclusivamente 
baseadas nestes Termos e condições gerais 
da entrega ("GTCs"). Estes farão parte integral 
de todos os acordos concluídos pelo Fornecedor 
com os seus parceiros comerciais ("Clientes") 
relativamente a todas as entregas ou serviços por 
ele oferecidas. Estes também se aplicarão a todas 
as futuras entregas, serviços ou ofertas feitas 
ao Cliente, ainda que não tenham sido novamente 
acordados por separado.

1.2 Os Termos e condições do Cliente ou de terceiros 
apenas serão aplicáveis caso o Fornecedor 
concorde expressamente com a sua validade. 
Isto também será aplicável caso o Fornecedor 
não rejeite por separado a sua validade de forma 
individual ou caso o Fornecedor providencie o seu 
serviço sem quaisquer reservas ou indique uma 
carta que contenha os termos e condições do Cliente 
ou de um terceiro, ou que lhes faça referência.

1.3 Estes GTCs irão respetivamente aplicar-se na sua 
versão atual. O Fornecedor irá notificar o Cliente, 
atempadamente, de quaisquer emendas realizadas 
aos GTCs. As emendas entrarão também em vigor 
nas atuais relações contratuais caso o Cliente não 
se oponha a estas no espaço de 14 dias úteis após 
a respetiva notificação. A respetiva versão mais 
recente está disponível em https://www.prominent.
de/de/ Service/Service/Download-Center/ (Outro).

1.4 As notificações e declarações legalmente 
vinculativas de uma parte em relação à outra parte e/
ou um terceiro tomarão a forma escrita. As emendas 
e informações suplementares a estes GTCs 
necessitarão de tomar a forma escrita. À exceção 
dos diretores executivos ou de representantes 
autorizados, os funcionários do Fornecedor não terão 
o direito de alcançar acordos verbais que se desviem 
destes GTCs.

1.5 Para assegurar que a forma escrita determinada 
nestes GTCs é respeitada, bastará a emissão de 
dito formato escrito por meios de telecomunicação, 
em particular via fax ou e-mail.

2.  Oferta e conclusão 
do contrato

2.1 Todas as ofertas do Fornecedor serão desprovidas 
de obrigação e não vinculativas, desde que não 
contenham um termo específico de aceitação. Neste 
último caso; estas apenas poderão ser aceites dentro 
do respetivo termo de aceitação.

2.2 Além disso, haverá uma conclusão do contrato caso 
o Fornecedor aceite uma oferta do Cliente por escrito 
ou caso o Fornecedor comece a fornecer a entrega 
ou serviço oferecidos. O Fornecedor poderá aceitar 
ofertas realizadas pelo Cliente no espaço de quatro 
semanas após a receção das mesmas.

2.3 Os detalhes do respetivo pedido, especialmente 
o tipo e o âmbito das entregas e/ou dos serviços, 
pagamento e objetivos de custo, serão definidos 
na respetiva oferta. Caso o Cliente não defina por 
si próprio estes detalhes, o Fornecedor poderá 
determiná-los segundo o seu critério razoável.

2.4 Caso o Cliente rescinda ou cancele o contrato 
devido a circunstâncias pelas quais o Fornecedor 
não é responsável, ou caso o Fornecedor rescinda 
ou cancele um contrato devido a circunstâncias 
pelas quais o Cliente é responsável, o Fornecedor 
poderá exigir uma taxa de cancelamento pelos 
custos impostos no valor de 25 EUR ou através 
do reembolso das despesas por montante fixo no 
valor de 5% da quantia contratada.  Ambas as partes 
terão o direito de fornecer provas de que os custos 
impostos são superiores ou inferiores

3.  Âmbito das entregas 
e serviços

3.1 O respetivo acordo escrito concluído, incluindo 
estes GTCs, será determinante para o cumprimento 
de todas as relações legais entre o Fornecedor 
e o Cliente. Dito contrato deverá refletir a totalidade 
dos acordos alcançados entre as partes contratantes 
relativamente ao respetivo objeto do contrato. 
As emendas e informações suplementares aos 
acordos alcançados, incluindo estes GTCs, 
necessitarão de tomar a forma escrita para terem 
eficácia.

3.2 As especificações do Fornecedor relativamente ao 
objeto da entrega ou serviço (por ex. peso, dimensões; 
operacionalidade, capacidade de carga, tolerâncias 
e dados técnicos) assim como apresentações das 
mesmas (ex. desenhos e imagens) apenas serão 
aproximadamente aplicáveis e apenas servirão para 
a individualização do objeto do contrato. Não serão 
consideradas como características/funcionalidades 
acordadas ou garantidas.

3.3 Os desvios considerados como comercialmente 
habituais assim como os desvios elaborados para 
cumprir com os regulamentos legais ou que constituam 
melhorias técnicas, assim como a substituição 
de peças individuais com peças equivalentes serão 
permitidos, desde que estes não afetem a capacidade 
de utilização da finalidade contratualmente definida. 
As emendas e desvios deverão em qualquer caso 
ser consideradas aprovadas caso o Cliente aceite 
as mercadorias sem reservas.

3.4 As emendas a pedidos após a conclusão do contrato 
necessitarão da aprovação do Fornecedor e estarão 
sujeitas à conclusão de um acordo por escrito. 
A partir do momento em que o Fornecedor recebe 
o pedido de alteração do Cliente e até à conclusão 
de um contrato suplementar e/ou o pedido 
de alteração é retirado, o Fornecedor terá o direito 
de interromper a execução do pedido que será 
emendado. As datas e termos de entrega serão 
correspondentemente alargados e atrasados. 
Os factos acima mencionados também serão 
aplicados caso o Fornecedor submeta sugestões 
de emendas.

3.5 Caso o âmbito dos serviços inclua software; o Cliente 
receberá um direito não exclusivo de utilização 
do software. O Cliente apenas poderá duplicar 
ou processar o software até ao limite permitido pela 
lei obrigatória aplicável.

3.6. O Fornecedor terá o direito de realizar entregas 
parciais, até ao limite normal.

3.7 Para entregas internacionais, as entregas e serviços 
do Fornecedor estarão sujeitas à condição de que 
o seu cumprimento não seja impedido por obstáculos 
como regulamentos nacionais ou internacionais 
contraditórios, em particular, regulamentos 
de exportação assim como embargos ou outras 
limitações. O Cliente será obrigado a fornecer 
todas as informações e documentos necessários 
para a exportação/expedição/importação. As datas 
e termos de entrega serão correspondentemente 
alargadas na eventualidade de atrasos devido 
a verificações de exportação ou procedimentos 
de autorização. Caso a autorização necessária não 
seja concedida, o contrato não será considerado 
como concluído. Quaisquer demandas por danos 
efetuados pelo Cliente serão assim excluídas. Todos 
os produtos sujeitos a uma restrição de exportação 
apenas serão entregues pelo Fornecedor para 
o uso acordado com o Cliente e permanecerão no 
país de entrega acordado com o dito Cliente. Caso 
o Cliente pretenda voltar a exportar os produtos, 
ele será obrigado a cumprir com os regulamentos 
de exportação relevantes. O Cliente não poderá 
voltar a exportar produtos, quer individualmente quer 
de forma integrada num sistema, em violação destes 
regulamentos.

4.  Preços e pagamentos
4.1 Os preços serão aplicados ao respetivo âmbito 

de serviços e entrega listados nos contratos 
por escrito. Os serviços adicionais ou especiais 
serão cobrados separadamente. Desde que não 
tenha sido expressado o contrário, os preços 
serão em EUR e FCA Argelaguer. Todos os 
custos da entrega e da expedição ficarão a cargo 
do Cliente, em particular os custos relacionados com 
a embalagem, transporte; carga e descarga e seguro 
de transporte assim como as taxas alfandegárias, 
comissões e outras cobranças públicas sobre 
entregas internacionais.

4.2 Os preços serão líquidos com a respetiva taxa 
de valor acrescentado regulamentar. No caso de 
em princípio uma entrega ser isenta de imposto 
de valor acrescentado, ex. devido a um elemento 
estranho, o Cliente deverá imediatamente oferecer 
ao Fornecedor a respetiva prova desse facto. Caso 
contrário, o Fornecedor terá o direito de faturar ao 
Cliente o respetivo imposto de valor acrescentado.

4.3 Caso a entrega apenas se viesse a executar 
depois de passados quatro meses após a 
conclusão do contrato, o Fornecedor terá o direito 
de razoavelmente ajustar os preços, especialmente 
com base nas listas de preços do Fornecedor 
aplicáveis no momento da entrega (com a devida 
subtração da percentagem acordada ou do desconto 
fixado).

4.4 Os valores faturados serão pagos dentro de trinta 
(30) dias, sem quaisquer descontos, desde que 
o contrário não tenha sido acordado por escrito. 
A data da receção por parte do Fornecedor será 
o elemento determinante para o cumprimento 
para a data de pagamento. Caso o Cliente falhe 
o pagamento à data prevista, serão cobrados juros 
que contarão a partir da data devida, ao valor de 9% 
p.a. sobre as quantias devidas acima da respetiva 
taxa de juros atual aplicada pelo Banco Central 
Europeu; a aplicação de taxas de juros superiores 
e de danos adicionais no caso de pagamento tardio 
permanecerá inalterada.

4.5  Após conclusão do contrato, o Fornecedor terá 
o direito de exigir o pagamento de uma entrada 
de até 25% do preço acordado. A dedução dos 
descontos necessitará da autorização do Fornecedor 
e será sujeita a um acordo por escrito.

4.6. Para entregas internacionais e exceto se acordado 
o contrário por escrito, a entrega de mercadorias 
estará sujeita à condição do Cliente apresentar uma 
nota de crédito irrevogável a favor do Fornecedor, 
certificada por um banco espanhol.

4.7 O Fornecedor terá o direito de apenas executar 
ou fornecer entregas ou serviços pendentes 
mediante pagamento adiantado ou caução caso 
o Cliente efetue um pagamento tardio para este 
ou qualquer outro serviço ou entrega, ou caso 
o Fornecedor tenha conhecimento - após conclusão 
do contrato - de circunstâncias que reduzem 
substancialmente a qualidade de crédito do Cliente 
e que colocam em perigo o pagamento dos valores 
pendentes ao Fornecedor.

5.  Entrega e hora de entrega
5.1 As datas de entrega e as datas de fornecimento 

do serviço assim como os termos propostos pelo 
Fornecedor não serão vinculativas a não ser que 
tenham sido vinculativamente acordados termos 
e datas fixos no contrato escrito.

5.2 A receção atempada de todas as informações 
e documentos fornecidas pelo Cliente assim 
como a disponibilização de todas as aprovações 
e licenças necessárias, em particular de planos 
assim como do cumprimento dos termos acordados 
de pagamento e de outras obrigações do Cliente, 
será o pré-requisito para o cumprimento das 
datas e termos de entrega vinculativas. As datas 
e termos de entrega serão correspondentemente 
alargadas caso o Cliente não cumpra com estas 
obrigações contratuais para com o Fornecedor. 
Se possível, o Fornecedor informará o Cliente das 
novas datas e termos de entrega. Os demais direitos 
do Fornecedor permanecerão inalterados.

5.3. O Fornecedor não será responsável caso 
a entrega seja impossível ou ocorram atrasos que 
se devam a motivos de força maior ou a outros 
eventos imprevisíveis no momento da conclusão 
do contrato (ex. todas as formas de perturbações 
operacionais, problemas com a obtenção 
de material ou energia, atrasos no transporte, 
greves, bloqueios legais, falta de mão-de-obra, 
energia ou matéria-prima, dificuldades na obtenção 
das autorizações oficiais necessárias, medidas 
oficiais ou a falta de entrega, entrega incorreta ou 
fora de tempo por parte dos fornecedores) pelos 
quais o Fornecedor não é responsável.  Caso tais 
eventos perturbem significativamente a entrega 
ou o fornecimento do serviço, tornando-o inclusive 
impossível de fornecer e a perturbação não seja 
apenas de carácter temporário, o Fornecedor terá 
o direito de rescindir o contrato. Na eventualidade 
de tais perturbações temporárias, as datas e termos 
de entrega vinculativas serão alargadas até que 
a perturbação desapareça, com a adição de um 
período razoável de arranque adicional.

5.4 As datas e termos de entrega serão considerados 
como cumpridos para fins de expedição, caso 
a expedição pronta-a-funcionar seja consignada 
ao agente transitário, transportadora ou a qualquer 
terceiro instruído para o transporte, ou caso seja 
fornecida para expedição dentro do prazo, ou caso 
tal seja impossível por motivos pelos quais o Cliente 
é responsável e este último tenha sido notificado 
da prontidão para a expedição.  Para entregas FCA, 
as datas e termos de entrega serão consideradas 
cumpridas caso as mercadorias sejam recolhidas 
pelo Cliente ou caso o Cliente tenha sido notificado 
de que as mercadorias estão prontas para recolha.

5.5 Caso o Fornecedor se atrase com a entrega ou o 
serviço, o Cliente poderá exigir uma compensação 
pelos danos sofridos comprovados; no entanto, 
por cada semana completa de atraso, apenas 
poderá exigir uma quantia de 0,5% até um total 
máximo de 5% do preço acordado para a entrega 
ou serviço. A Secção 12 será correspondentemente 
aplicada para esta limitação de garantia. O direito do 
Cliente de rescindir após um término sem sucesso 
do período de graça definido para o Fornecedor por 
escrito, permanecerá inalterado. O período de graça 
deverá, no entanto, ser razoável.

5.6 Caso o Cliente se atrase na aceitação, o Fornecedor 
poderá exigir uma compensação pelos danos 
sofridos. O item 7.5 será correspondentemente 
aplicado.

5.7  O Cliente será obrigado a imediatamente aceitar 
a entrega e descarregar as mercadorias após a 
sua chegada. Caso, por motivos pelos quais o 
Cliente é responsável, a descarga seja atrasada por 
mais de 2 horas, para entregas internacionais sem 
desalfandegamento durante mais de 24 horas e para 
entregas internacionais com desalfandegamento 



durante mais de 48 horas, este deverá reembolsar 
o Fornecedor pelos danos sofridos por dito 
atraso, especialmente pelo tempo de inatividade 
do veículo de transporte e do respetivo funcionário 
da transportadora.

6.  Planeamento de instalações 
e sistemas

6.1 No que toca ao planeamento de instalações 
e sistemas; o número de revisões realizadas pelo 
Fornecedor será limitado a uma.Posteriores revisões 
apenas serão realizadas a um custo e mediante 
aprovação de uma oferta suplementar que será 
compilada pelo Fornecedor. As revisões oferecidas 
apenas serão realizadas após a aceitação de dita 
oferta por parte do Cliente.

6.2 As revisões serão realizadas pelo Fornecedor 
no espaço de duas semanas após a receção e serão 
devolvidas ao Cliente

6.3 Após a receção da revisão do Fornecedor, 
o Cliente verificá-la-á no espaço de duas semanas 
e proceder à sua devolução ao Fornecedor

6.4 Caso os atrasos sejam provocados pelo 
incumprimento do Cliente no que toca aos prazos 
ou através do pedido do Cliente para mais de uma 
revisão; o tempo de entrega acordado será 
considerado alargado pela duração/tempo do atraso 
provocado pelo Cliente

7. Local de cumprimento, 
expedição, embalagem, 
transmissão do risco, aceitação

7.1 O local de cumprimento para todas as obrigações 
oriundas da relação contratual será o da sede 
registada do Fornecedor, exceto se especificado 
o contrário.  Caso o Fornecedor deva também 
a instalação e a montagem, o local de cumprimento 
será o local no qual estes passos serão cumpridos.

7.2 Caso o Fornecedor deva a embalagem e/ou 
expedição, o tipo de expedição e embalagem 
a utilizar estará ao critério razoável do Fornecedor. 
No geral, a entrega será executada com embalagens 
padrão do Fornecedor. Caso, segundo o critério 
razoável do Fornecedor ou mediante pedido 
do Cliente, sejam utilizadas embalagens diferentes, 
o Cliente será responsável pelos respetivos custos 
adicionais.

7.3 No que toca apenas à entrega, o risco será 
transmitido para o agente transitário, transportadora 
ou qualquer outro terceiro consignado com 
a expedição, no máximo até à entrega do objeto 
da entrega (ao fazê-lo, o processo de carregamento 
será determinante para o cumprimento); no que toca 
a entregas incluindo a instalação ou montagem, 
o risco será transmitido para o Cliente no dia 
da entrega à empresa ou, caso tenha sido 
acordado, após um funcionamento de ensaio livre 
de problemas e, caso deva ocorrer a aceitação; 
então após a aceitação. Isto também será aplicável 
caso sejam afetadas entregas parciais ou caso 
o Fornecedor tenha aceitado também outros 
serviços (ex. expedição ou instalação).

7.4 Caso a expedição, entrega ou aceitação sejam 
atrasadas devido a circunstâncias pelas quais 
o Cliente é responsável, o risco será transmitido para 
o Cliente no dia em que o objeto de entrega está 
pronto para expedição e/ou recolha e ou aceitação 
e no dia no qual o Fornecedor notificou o Cliente 
desse mesmo facto.

7.5 O Cliente ficará encarregue dos custos 
de armazenamento após a transmissão do risco 
ou durante o atraso provocado pelo Cliente. Caso 
o armazenamento seja fornecido pelo Fornecedor, 
os custos de armazenamento serão de 0,5% 
do valor da fatura dos objetos da entrega a 
armazenar, por uma semana completa. O direito de 
aplicar e comprovar custos adicionais ou inferiores 
de armazenamento será reservado.

8.  Instalação,  montagem e 
colocação em funcionamento

8.1 A instalação, montagem e colocação 
em funcionamento dos dispositivos e sistemas 
do Fornecedor apenas poderá ser realizada por 
pessoal qualificado em conformidade com as diretrizes 
do Fornecedor e com as normas técnicas relevantes.

8.2 Exceto se acordado o contrário por escrito, este item 
8 será aplicado caso o Fornecedor seja obrigado 
a realizar a instalação e/montagem.

8.3 Antes da aceitação e imediatamente antes 
da conclusão do trabalho por parte do Fornecedor, 
o Cliente realizará o seguinte de forma atempada 
e as expensas próprias:
a) assegurar o acesso fácil aos sistemas e às peças do 

sistema nos quais os serviços devam ser realizados;

b) realizar as medidas necessárias para proteger 
os indivíduos e objetos no sistema e fornecer 
equipamento, de uma forma pelo menos equivalente 
à qual o Cliente proteger-se-ia a si próprio;

c) oferecer a mão-de-obra auxiliar necessária; 
a mão-de-obra auxiliar seguirá as instruções 
do Fornecedor. O Fornecedor não assumirá 
responsabilidades pela assistência e pela mão-
de-obra auxiliar.

d) realizar o trabalho preliminar e braçal, em 
particular a escavação, construção e outro 
trabalho que não esteja relacionado com o setor 
comercial do Fornecedor;

e) fornecer o equipamento necessário para 
a montagem, colocação em funcionamento 
e materiais assim como, andaimes, equipamento 
de elevação e outros aparelhos, combustíveis 
e lubrificantes;

f) fornecer eletricidade, água, luz, calor, combustível, 
incluindo as ligações de fornecimento necessárias e

g) fornecer divisões suficientemente grandes, 
adequadas, secas e capazes de serem fechadas 
no local da montagem para assim armazenar 
componentes das máquinas, aparelhos, 
materiais, ferramentas, etc., e salas de pessoal 
e trabalho para o pessoal de montagem, 
incluindo instalações sanitárias adequadas tendo 
em consideração as circunstâncias;

h) nivelar e desobstruir as estradas para entrega 
assim como o local de instalação ou montagem.

8.4 Mediante pedido do Fornecedor e antes do início 
do trabalho de montagem, o Cliente fornecerá 
as informações necessárias sobre o local 
dos cabos elétricos subterrâneos, tubos de água 
e gás ou instalações semelhantes assim como 
a informação necessária sobre eletricidade estática.

8.5 Caso o Cliente não forneça de forma culposa, 
forneça incorretamente ou não forneça de forma 
atempada uma obrigação indicada neste item 
8, dito Cliente deverá pagar uma compensação 
ao Fornecedor pelos danos sofridos por isto. 
O Cliente deverá, em particular, pagar pelos custos 
do Fornecedor devido a datas alternativas, datas 
adicionais e períodos de espera de acordo com 
as taxas horárias respetivamente aplicáveis. O item 
7.5 será correspondentemente aplicado para 
o armazenamento necessário.

8.6 O Cliente deverá imediatamente certificar, por 
escrito; o âmbito dos serviços do Fornecedor 
(diariamente, na eventualidade de que os serviços 
sejam fornecidos em múltiplos dias) assim como 
a conclusão da instalação; montagem e colocação 
em funcionamento no local.

8.7 A colocação em funcionamento apenas poderá ser 
executada por técnicos aprovados pelo Fornecedor de 
acordo com as instruções do Fornecedor. O Fornecedor 
e/ou técnicos terão o direito de recusar a colocação em 
funcionamento de um sistema no caso de, e enquanto 
as, condições de funcionamento fornecidas pelo Cliente 
não permitirem o funcionamento seguro do sistema. 
Nesse caso, o Cliente ficará responsável pelos custos 
de qualquer atraso na colocação em funcionamento 
impostos ao Fornecedor.

8.8 Caso seja necessária a aceitação, o item adquirido 
será considerado como aceite se (1) a entrega, 
e se o Fornecedor deva também a instalação, 
a instalação está concluída, (2) o Fornecedor 
informou o Cliente disto destacando ao mesmo 
tempo a aceitação de acordo com este item 8.8 
e motivou dito Cliente à aceitação; (3) passaram já 
duas semanas desde a entrega ou instalação, ou 
o Cliente começou a usar o item adquirido (ex. o 
sistema entregue foi colocado em funcionamento) 
e neste caso, passou uma semana desde a entrega 
ou instalação e (4) o Cliente não efetuou a aceitação 
dentro deste período de tempo por outros motivos 
que não o de um defeito notificado ao Fornecedor 
que impeçam o uso do item adquirido ou que afetem 
significativamente a sua utilização.

9.  Garant ia,  defei tos
9.1 O período de garantia será de um ano a partir 

da entrega ou da aceitação, caso a aceitação seja 
necessária; e de 5 anos para a entrega de objetos 
e trabalhos estruturais utilizados de acordo com 
a finalidade normal pretendida para o trabalho 
estrutural. Isto não se aplicará na eventualidade 
de tentativa ou ocultação fraudulenta de um defeito 
ou caso o Fornecedor tenha oferecido uma garantia 
pelas propriedades e condição do item da entrega. 
Além disso, os períodos de limitação não se 
aplicam a demandas por danos na eventualidade 
de negligência grave do dever, no caso - não na 
entrega de um objeto avariado ou a provisão de um 
desempenho de trabalho incompleto - de violação 
culpável de obrigações contratuais significativas, 
na eventualidade de ferimentos fatais; ferimentos 
pessoais ou danos à saúde culposos ou às demandas 
ao abrigo da Lei de Responsabilidade do Produto.

9.2 Os itens entregues serão imediatamente 
inspecionados de forma cuidadosa após a entrega 
ao Cliente ou a um terceiro designado pelo Cliente. 
No que toca a defeitos óbvios ou outros defeitos 
visíveis após uma inspeção diligente imediata, 
os itens serão considerados como aceites pelo 
Cliente caso o Fornecedor não receba uma 
notificação por escrito dos defeitos no espaço 
de sete dias laborais após a entrega. Relativamente 
a outros defeitos, os objetos da entrega serão 
considerados aceites caso o Fornecedor não receba 
uma notificação de defeitos dentro de sete dias úteis 
após ser notado dito defeito; caso através do uso 
normal, o defeito tenha já sido notado pelo cliente 
num momento prévio, dito momento prévio será 
determinante para o início do período de notificação.

9.3 A pedido do Fornecedor, um item de entrega 
rejeitado será fornecido para inspeção e teste 
ou devolvido ao Fornecedor sem quaisquer custos 
de envio. Na eventualidade de uma notificação de 
defeitos justificada, o Fornecedor deverá reembolsar 
os custos através do método de expedição 
economicamente mais favorável; isto não será 
aplicável caso os custos aumentem devido ao facto 
do objeto de entrega se encontrar num local distinto 
ao local do uso pretendido.

9.4 Caso o item de entrega se encontre fora da Espanha, 
o Cliente ficará responsável pelos custos adicionais 
impostos por este fator, em particular, os custos 
da devolução do item de entrega ou os custos 
de transporte impostos ao Fornecedor e/ou ao seu 
pessoal auxiliar. Isto não será aplicável caso não 
seja razoável para o Cliente ser responsabilizado 
pelos custos adicionais.

9.5 A revenda, integração ou instalação assim como 
qualquer outro uso e aplicação de um item 
de entrega rejeitado para o qual foi concedida uma 
notificação de defeito, serão consideradas como uma 
aprovação do objeto por parte do Cliente de acordo 
com o contrato.

9.6 Na eventualidade de existência de defeitos nos 
itens entregues, o Fornecedor será obrigado e terá 
o direito de reparar ditos defeitos ou de substituir 
os itens; uma escolha que fica ao critério 
do Fornecedor dentro de um período de tempo 
razoável. Caso o Fornecedor tenha tido originalmente 
a obrigação da sua instalação, a reparação de dito 
item não colocará em questão a desmontagem 
do item defeituoso ou a sua reinstalação. Os itens 
8.3-8.6 serão correspondentemente aplicados. 
As adendas realizadas através do pós-desempenho, 
comparadas com o item/manutenção original 
fornecido, que se devam ao progresso técnico, em 
construção, desenho, na dimensão ou na cor, serão 
permitidas em consonância com as autorizações 
e margens normais desta indústria, desde que estas 
não afetem a capacidade de utilização da aplicação 
contratualmente definida, não existam garantias 
correspondentes e as emendas sejam razoáveis 
para o Cliente

9.7 Na eventualidade de falha, isto é, de impossibilidade, 
incomportabilidade, negação ou atraso incomportável 
da entrega da reparação ou substituição, o Cliente 
poderá rescindir o contrato ou reduzir de forma 
razoável o preço de aquisição.

9.8 As demandas por defeito não existirão no caso 
de desvios insignificantes em relação à qualidade 
acordada ou assumida, incapacidade insignificante 
da sua utilização, desgaste natural ou danos impostos 
após a passagem do risco devido à manipulação 
incorreta ou negligente; utilização excessiva, 
material de funcionamento inadequado, material 
de construção defeituoso, subsolo inadequado ou 
devido a influências externas especiais que não 
estejam estabelecidas no contrato assim como no 
caso de erros de software impossíveis de reproduzir. 
Caso o Cliente ou terceiros realizem modificações 
ou trabalho de reparação inadequados, não haverá 
lugar a demandas por defeitos por estas e pelas 
consequências daí resultantes.

9.9 Todas as medidas relativas à resolução de um 
defeito e em particular ao pós-desempenho 
de acordo com o item 9.6, serão realizadas 
como gesto de boa vontade e sem a admissão 
de qualquer obrigação legal, desde que não exista 
acordo individual para tal ou caso um defeito tenha 
sido reconhecido de acordo com o item 9.16. 
O pós-desempenho como gesto de boa vontade 
suspenderá o período original de limitação até um 
período de três meses a partir da nova entrega. 
Os regulamentos expostos neste item 9 serão 
correspondentemente aplicados.

9.10  Os custos e despesas impostos ao Fornecedor 
devido a uma notificação injustificada de defeitos 
serão reembolsados pelo Cliente.



9.11 Em qualquer caso, o Cliente será obrigado 
a tomar qualquer medida possível e razoável para 
manter o mais pequena possível a despesa para 
a finalidade de pós-desempenho. O Fornecedor 
apenas participará dos custos para uma campanha 
de recolha caso isto seja necessário com base 
na situação legal e factual.

9.12 Para cada consignação de devolução ou expedição 
de mercadorias, o Cliente deverá incluir a fatura 
original ou nota de entrega original, especificando 
o motivo de devolução e o número de item. 
Será incluída uma nota de entrega assim como 
a Declaração de Descontaminação de acordo com 
o item 13.1 com cada consignação de devolução.

9.13 A garantia não será aplicável caso o Cliente 
ou um terceiro altere o objeto da entrega sem 
o consentimento do Fornecedor, particularmente 
no que toca à substituição de peças ou ao uso 
de consumíveis que não correspondem às 
especificações originais e que tornam impossível 
ou muito difícil a reparação de defeitos. Isto 
também se aplicará caso o Cliente ou um terceiro 
por ele comissionado execute incorretamente 
a reparação; sem conceder previamente a 
oportunidade ao Fornecedor de providenciar um pós-
desempenho. O Fornecedor não assumirá qualquer 
responsabilidade pelas modificações realizadas pelo 
Cliente ou por um terceiro por ele comissionado.

9.14 Caso um defeito se deva ao Fornecedor, o Cliente 
poderá exigir uma compensação por danos 
segundo os requisitos determinados no item 11.

9.15 Uma entrega de itens usados, conforme acordado 
pelo Cliente em casos individuais, será executada 
excluindo todas as garantias por defeito.

9.16 Um defeito apenas será considerado como 
reconhecido caso tal seja expressamente 
confirmado pelo Fornecedor. As negociações 
relativas às reclamações ou assistência na 
descoberta da avaria ou da causa da avaria, 
não serão consideradas como uma admissão 
da mesma e não impedirão o Fornecedor de rejeitar 
a notificação de defeitos por falta de apresentação 
atempada ou por falta de justificação.

10.  Direi tos de propriedade
10.1 De acordo com este item 10, o Fornecedor 

assegurará que, através do uso correto no local 
acordado de entrega, o objeto da entrega não 
está sujeito a direitos de propriedade industrial ou 
a direitos de autor de terceiros, ou que o Fornecedor 
possui os direitos necessários de utilização.

10.2 Caso o uso contratualmente acordado de um objeto 
de entrega viole um direito de propriedade industrial 
ou direitos de autor de um terceiro, o Fornecedor 
deverá - por sua própria vontade e às suas custas 
- trocar ou alterar o objeto de entrega de tal forma 
a que os direitos de terceiros deixem de ser infringidos 
mas que o objeto de entrega cumpra ainda com as 
funções contratualmente acordadas, ou obter o direito 
de utilização para si próprio ou para o Cliente através 
da conclusão de um acordo de licença correspondente. 
Caso o Fornecedor não o consiga dentro de um período 
de tempo razoável, o Cliente terá o direito de rescindir 
o contrato ou de razoavelmente reduzir o preço de 
aquisição. Isto também se aplicará caso o Fornecedor 
apenas consiga obter um direito de utilização em 
condições que considera ser incomportáveis para si. 
Quaisquer possíveis demandas por danos do Cliente 
estarão sujeitas às limitações especificadas no item 11.

10.3 O Cliente será obrigado a informar imediatamente 
o Fornecedor por escrito de quaisquer demandas 
efetuadas por terceiros e a tomar quaisquer medidas 
de defesa e procedimentos de acordo possíveis 
assim como deixá-las ao Fornecedor. Nestes casos 
o Cliente não poderá, sem o consentimento prévio por 
escrito do Fornecedor, efetuar quaisquer declarações 
ou efetuar procedimentos que possam constituir um 
reconhecimento ou admissão perante um terceiro.

10.4 As demandas do Cliente de acordo com este item 
10 serão excluídas caso a infração de um direito 
de propriedade industrial se baseie no facto do Cliente 
ter alterado o objeto da entrega, não o utilize para a 
finalidade pretendida ou o utilize em combinação com 
outros produtos que não são fornecidos pelo Fornecedor 
ou ainda caso o objeto da entrega tenha sido fabricado 
segundo os desenhos, especificações ou instruções 
do Cliente.  Nestes casos, o Cliente deverá indemnizar 
e isentar de responsabilidades o Fornecedor quanto a 
todas as demandas interpostas por terceiros devido ao 
infringir de direitos de propriedade industrial ou direitos 
de autor e irá reembolsar todos os custos relacionados ao 
Fornecedor, incluindo custas judiciais e outras despesas.

10.5 Caso a infração de um direito de propriedade intelectual 
constitua um defeito de título, o item 9 será aplicado.

10.6 O Fornecedor reservará o título ou direito de autor 
de todas as ofertas e orçamentos por ele realizadas, 
assim como dos desenhos, imagens, cálculos, folhetos, 
catálogos, modelos, ferramentas e outros documentos 

e conteúdos multimédia disponibilizados ao Cliente. 
O Cliente não irá, sem o consentimento expresso 
do Fornecedor, disponibilizar estes itens a terceiros, no 
seu atual estado nem os conteúdos dos mesmos, revelá-
los, utilizá-los ou duplicá-los por si próprio ou através 
de terceiros. A pedido do Fornecedor, o Cliente devolverá 
estes itens na sua totalidade e destruirá quaisquer 
cópias realizadas caso estas já não sejam consideradas 
necessárias por dito Cliente para o normal decorrer das 
negociações ou caso as negociações não cheguem 
à conclusão de um contrato. O Cliente não poderá 
remover quaisquer dados do fabricante, especialmente 
marcas de direitos de autor, nem alterar estes dados 
sem a aprovação prévia do Fornecedor

11.  Responsabi l idade 
e compensação por danos

11.1 O Fornecedor assumirá a responsabilidade ilimitada 
por quaisquer demandas resultantes de danos à vida, 
ferimentos pessoais ou danos à saúde, no caso 
de uma responsabilidade obrigatória de acordo com 
a Lei de Responsabilidade do Produto assim como 
no âmbito das garantias assumidas.

11.2 Além disso, o Fornecedor será responsável pelos 
danos ou despesas inúteis caso estes tenham sido 
provocados pelo Fornecedor, pelo seu representante 
legal ou por um dos seus agentes auxiliares através 
da violação culpável de uma obrigação contratual 
fundamental, isto é, uma obrigação que no caso 
de incumprimento da mesma, impede a correta 
execução do contrato e a conformidade com a qual 
o Cliente pode regularmente contar, ou através 
de negligência grave ou intencional das obrigações.

11.3 Na eventualidade de danos resultantes de uma 
violação não intencional ou gravemente negligente 
de uma obrigação contratual fundamental, no caso 
de uma negligência simples do Fornecedor e no caso 
de uma violação das obrigações por parte de agentes 
auxiliares do Fornecedor, a responsabilidade será 
limitada a danos previsíveis, e tipicamente ocorridos 
e a uma quantia de 250 000,00 EUR por demanda.

11.4 Além disso e exceto se explicitamente especificado 
o contrário num acordo ou nestes GTCs, a 
responsabilidade do Fornecedor será isenta quanto 
à compensação por danos, qualquer que seja a base 
legal, especialmente pela impossibilidade, atraso, 
defeito ou entrega incorreta, violação do contrato, 
violação das obrigações nas negociações contratuais 
e ação proibida, até ao limite em que estas estejam 
sujeitas a culpabilidade.

11.5 As anteriores isenções de responsabilidade 
e limitações à responsabilidade aplicar-se-ão 
num limite igual ao do benefício dos organismos 
de gestão, representantes legais, funcionários 
e outros agentes auxiliares do Fornecedor

11.6 Enquanto o Fornecedor oferecer informações 
técnicas ou agir como um consultor e esta informação 
ou consulta não faça parte do âmbito contratualmente 
acordado dos serviços devidos, isto será feito 
livre de quaisquer custos e excluindo quaisquer 
responsabilidades.

12.  Reserva do t í tulo
12.1 O Fornecedor reservará o título dos itens da entrega 

(mercadorias de reserva) até que o Cliente 
tenha realizado a totalidade do pagamento 
resultante da relação comercial estabelecida entre 
o Fornecedor e o Cliente. A reserva do título cobre 
também créditos da conta resultantes de um acordo 
de conta corrente aberta (reserva de conta corrente 
aberta) limitado a esta relação de entrega.

12.2 Caso a conduta do Cliente seja contrária ao 
contrato, especialmente caso não sejam realizados 
pagamentos ou estes não sejam feitos de forma 
atempada e dentro dos prazos, o Fornecedor irá, 
de acordo com as disposições legais, ter o direito 
de rescindir o contrato e exigir a devolução das 
mercadorias com base na reserva do título e na 
rescisão. Caso o Cliente não pague o preço devido, 
o Fornecedor apenas poderá rescindir o contrato 
caso esteja defina um prazo adequado para 
a realização do pagamento ou caso a definição 
de dito prazo seja desnecessária de acordo as 
disposições legais.  Caso o Fornecedor aceite 
a devolução dos itens de entrega, tal será 
considerado uma rescisão do contrato. No decorrer 
da reserva do título, o Cliente estará proibido 
de assumir ou atribuir os itens de entrega como 
garantia. Caso o Cliente, ainda assim, assuma o item 
de entrega, o Fornecedor terá o direito de rescindir 
o contrato sem definir um tempo limite. No caso 
de apreensão ou de outra intervenção de terceiros, 
o Cliente deverá imediatamente informar 
o Fornecedor por escrito para que este possa acionar 
meios legais.

12.3 O Cliente terá o direito de revender o item da entrega 
no normal desenrolar da sua atividade; no entanto, 
o Cliente cede desde já ao Fornecedor os seus 
créditos de revenda em relação ao respetivo 
comprador em conjunto com os seus direitos 
auxiliares, ainda que o item da entrega tenha sido 
revendido sem ou após processamento. No entanto, 
a atribuição será limitada à quantia que corresponde 
ao crédito do Fornecedor em relação ao Cliente 
resultante desta relação de entrega. O Cliente terá 
o direito de cobrar este crédito também após a sua 
atribuição. O direito do Fornecedor de recolher 
ele próprio o crédito permanece inalterado; 
o Fornecedor, no entanto, concorda em não recolher 
o crédito enquanto o Cliente cumprir com as suas 
obrigações de pagamento de forma correta e não 
esteja em falta relativamente às suas obrigações 
de pagamento. Quando é substanciado um interesse 
legítimo, o Fornecedor poderá pedir ao Cliente que 
revele os créditos atribuídos e os seus devedores, 
que forneça informações necessárias para a recolha, 
que forneça a documentação relevante e que informe 
os devedores (terceiros) acerca da atribuição.

12.4 O processamento e alteração do item de entrega 
pelo Cliente será sempre realizado para 
o Fornecedor. Caso o item de entrega seja 
processado com outros objetos que não pertencem 
ao Fornecedor, o Fornecedor obterá copropriedade 
do novo objeto à proporção do valor das mercadorias 
de entrega em relação aos outros objetos 
processados aquando do processamento. Caso 
contrário, as disposições estabelecidas para as 
mercadorias de reserva serão aplicadas à matéria 
criada pelo processamento.  O Cliente irá também 
atribuir ao Fornecedor os créditos para assegurar 
os créditos do Fornecedor que são devidos 
ao Cliente em relação a um terceiro ao juntar 
as mercadorias de entrega a uma propriedade.

12.5 Caso o item de entrega seja misturado de 
forma inseparável com outros objetos que não 
pertencem ao Fornecedor, o Fornecedor obterá 
copropriedade do novo objeto à proporção do valor 
das mercadorias de entrega em relação aos 
outros objetos misturados no momento da mistura. 
Caso a mistura seja realizada de forma a que 
a matéria do Cliente seja considerada a principal 
componente, as partes concordam que o Cliente 
irá atribuir uma copropriedade proporcional para 
o Fornecedor. O Cliente manterá a exclusiva 
propriedade ou copropriedade para o Fornecedor. 
O Cliente assegurá-la-á dentro do âmbito normal 
contra os riscos normais, isto é, fogo, roubo, água 
e semelhantes. O Cliente deverá atribuir os créditos 
do Cliente para a compensação ao Fornecedor 
que lhe são devidos por danos do tipo acima 
mencionado em relação às seguradoras ou outros 
terceiros, segundo a quantia do valor faturado das 
mercadorias.

12.6 Caso o valor realizável das garantias devidas 
ao Fornecedor exceda o total dos créditos 
do Fornecedor em mais de 10%, o Fornecedor será 
obrigado a libertar garantias a pedido do Cliente 
ou de um terceiro afetado pela garantia excessiva, 
segundo o seu critério.

13. Declaração de descontaminação 
e termos de reparação

13.1 O Cliente acordará através de uma declaração 
legalmente vinculativa (Declaração de 
Descontaminação) com a limpeza exaustiva e adequada 
dos dispositivos ou peças que se destinam à reparação 
ou manutenção de maneira a excluir qualquer perigo 
para o Fornecedor por nova contaminação. Os 
dispositivos deverão ser enviados ao Fornecedor 
livres de qualquer substância inflamável, tóxica, 
cáustica, nociva, irritante ou outra capaz de prejudicar 
a saúde, ou outras preparações classificadas como 
perigosas e em quantidades perigosas. A Declaração 
de descontaminação deverá, sem falta, ser afixada 
no exterior da embalagem utilizada para a devolução 
dos dispositivos incluindo as correspondentes fichas 
de segurança dos meios utilizados no processo. Caso 
nenhuma Declaração de descontaminação seja afixada 
à entrega ou caso tenha sido preenchida noutros idiomas 
que não o português ou espanhol; o Fornecedor tem o 
direito de recusar o processamento dos dispositivos. 
Quaisquer custos sofridos pelo Fornecedor dentro deste 
contexto, em particular os custos da entrega ficarão a 
cargo do Cliente. A Declaração de descontaminação 
pode ser encontrada no website do Fornecedor 
(www.prominent.de) e está disponível para 
descarga. O Cliente apenas utilizará esta 
Declaração de descontaminação e apenas utilizará 
o idioma português ou espanhol para preencher 
dita Declaração de descontaminação. O item 9.12 
será correspondentemente aplicado para o envio 
de dispositivos ou peças.



13.2 Serão aplicados os termos de pagamento do item 4.
13.3 O item 12 será correspondentemente aplicado 

às peças sobresselentes. Além disso, será acordada 
a seguinte reserva do título:
a) Caso qualquer peça de substituição ou peça 

integrada semelhante durante as reparações 
não se torne numa componente integral do 
item de entrega ou do sistema, a reserva do 
título relativamente a estas peças integradas 
será mantida pelo Fornecedor até à resolução 
de todos os créditos do contrato de reparação.

b) Caso o Cliente se atrase no pagamento ou não 
cumpra com as suas obrigações em relação 
à reserva do título, o Fornecedor terá o direito 
de pedir ao Cliente a devolução do item para 
remover as peças integradas. Todos os custos da 
devolução e remoção ficarão a cargo do Cliente.

c) Caso a reparação seja realizada nas instalações 
do Cliente, este último dará ao Fornecedor 
a oportunidade de realizar a remoção nas 
instalações do Cliente. Os custos de trabalho 
e viagem que resultem da remoção devido 
à execução da reserva do título, ficarão a cargo 
do Cliente.  Os dispositivos inicialmente enviados 
para que recebessem uma estimativa de custos 
para reparação, mas para os quais, no entanto, 
após o envio de uma estimativa de custo e um 
segundo lembrete, não foi recebido qualquer 
pedido de reparação, serão devolvidos às custas 
do Cliente.

14.  Compensação
14.1 O Fornecedor terá o direito a compensação pelos 

seus cobráveis ou por cobráveis de empresas 
afiliadas com o Fornecedor em relação a cobráveis 
do Cliente

14.2 A compensação com contraexigências do Cliente 
ou a aplicação de um direito de retenção devido 
a tais créditos apenas será permitida, caso 
as contraexigências não sejam disputadas 
ou tenham sido determinadas como absolutas.

15.  Local  de jur isdição, 
le i  apl icável

15.1 O local de cumprimento e local exclusivo 
de jurisdição para toda e qualquer disputa com 
origem ou em ligação com este contrato deverá ser 
o local da sede comercial do Fornecedor, partindo 
do princípio de que o Cliente é um comerciante 
ou um organismo empresarial ao abrigo da lei 
pública ou o Cliente não tem qualquer local 
de jurisdição geral. No entanto, o Fornecedor 
também terá o direito de intentar uma ação no local 
da sede registada do Cliente.

15.2 A lei espanhola será aplicada às relações 
contratuais. A Convenção das Nações Unidas para 
a Venda Internacional de Mercadorias (CISG) será 
excluída.

16.  Acordo de não-divulgação
O Cliente assim como o Fornecedor serão obrigados 
a tratar de toda a informação confidencial da qual tiveram 
conhecimento no decorrer do processo da execução 
deste contrato e nos momentos anteriores aos das 
negociações contratuais, como informação estritamente 
confidencial. Nenhuma das partes poderá transmitir 
esta informação confidencial a terceiros nem poderá 
torná-la acessível de qualquer outra forma, exceto caso 
a informação seja publicamente acessível.

17.  Cláusula de salvaguarda
Caso o contrato ou estes GTCs contenham lacunas; 
as disposições legais em vigor que os parceiros 
contratantes considerem estar de acordo com a intenção 
comercial do contrato e com a finalidade destes GTCs 
caso tivessem tido conhecimento das lacunas, deverão 
ser consideradas como acordadas para o preenchimento 
de ditas lacunas.


