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RESUMO CONDIÇÕES DE VENDA OLIMEC 

Preços: São válidos os preços de venda que, à data do fornecimento, constam do preço geral ao público 

ou das tabelas em vigor (para clientes e produtos específicos) da responsabilidade da OLIMEC. 

Portes: A OLIMEC compromete-se a entregar os produtos ao CLIENTE, nas suas instalações da Maia ou de 

Palmela. A OLIMEC poderá, a pedido daquele e a título de serviço acessório, efetuar a entrega da 

encomenda no respetivo local, mediante o pagamento dos custos adicionais daí decorrentes, previamente 

comunicados e aceites pelo CLIENTE. 

Faturação: A OLIMEC fatura os bens fornecidos ou os serviços prestados quando os mesmos são colocados 

à disposição do cliente, através de faturas pró-forma, salvo exceções expressas em contrato escrito e aceite 

por ambas as partes. Nos clientes, cuja faturação obrigada a um Número de Encomenda/Requisição, ou 

equivalente, a OLIMEC reserva-se o direito de emitir a fatura final, mesmo sem o referido número, 3 dias 

úteis após a saída do equipamento/serviço das suas instalações. 

Quando o cliente é informado de que os bens fornecidos ou os serviços prestados estão disponíveis para 

levantamento, os mesmos têm que ser levantados das instalações da OLIMEC no prazo máximo de 1 dia 

útil, salvo acordo contrário entre as partes. A OLIMEC reserva-se o direito de faturar os bens e serviços, 

mesmo se o cliente não os tiver levantado nas suas instalações. 

Devolução: Não se aceitam devoluções sempre que o produto seja entregue em perfeitas condições e o 

fornecimento efetuado em conformidade com a encomenda. Na eventualidade de tal situação não se 

verificar, o cliente deverá reclamar da não conformidade à OLIMEC, a qual analisará a causa que lhe deu 

origem. Caso se entenda que houve dolo, má utilização/montagem ou falta de manutenção dos 

equipamentos dentro do prazo de garantia, a OLIMEC não irá assumir qualquer tipo de reclamação. 

Garantia: Os serviços de garantia da OLIMEC são efetuados nas suas instalações, salvo acordo excecional 

estre as partes. As garantias dos equipamentos caducam imediatamente após falta de manutenção/revisão 

dos equipamentos na OLIMEC, de acordo com os planos de manutenção das marcas. 

Propriedade: A OLIMEC é proprietária dos equipamentos fornecidos até ao pagamento integral do valor 

faturado. 

Pode consultar o documento completo em: www.olimec.pt 
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