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1. Aplicabilidade 

As condições gerais de venda aplicam-se às 

transações comerciais entre a Tojaltec – Fabrico de 

Máquinas, Lda, e o cliente, em que a primeira vende e 

o segundo compra, produtos ou serviços. As presentes 

condições entram em vigor a 1 de outubro de 2021, 

prevalecem sobre quaisquer condições gerais do 

cliente. 

A Tojaltec e o cliente só poderão transferir para 

terceiros os seus direitos e obrigações definidos nas 

presentes condições gerais de venda, mediante 

acordo prévio expresso por escrito, que contemple 

essa situação. 

2. Encomenda 

A encomenda de produtos e a contratação de serviços 

deve ser realizada por escrito.  

As encomendas só se consideram formalmente 

aceites e pressupõem um fornecimento, quando em 

conformidade com a proposta previamente 

apresentada pela Tojaltec.  

Em qualquer situação, só se consideram aceites 

encomendas e são efetuados fornecimentos, quando 

não se encontrem excedidos o limite de crédito e o 

prazo de pagamento estabelecidos. 

3. Preço 

São válidos os preços de venda que, à data do 

fornecimento, constam na proposta previamente 

apresentada pela Tojaltec. 

Todas as vendas estão sujeitas ao IVA aplicável. 

4. Entrega 

O prazo de entrega está sujeito a confirmação 

aquando da adjudicação, tendo como refrencia o que 

está indicado na proposta apresentada pela Tojaltec. 

5. Pagamento 

Para os clientes sem conta corrente, salvo acordo em 

contrário, todos os pagamentos serão efetuados antes 

do envio e ou entrega dos produtos. 

6. Garantia 

A Tojaltec garante o correto funcionamento do 

equipamento, desde que não tenha sido modificado o 

seu funcionamento, por um período de 1 ano, a partir 

da data de aprovação do equipamento nas instalações 

da Tojaltec.  

8. Propriedade 

A Tojaltec é proprietária dos materiais ou 

equipamentos fornecidos até ao correto pagamento de 

todas as faturas associadas, ficando este com a 

responsabilidade de fiel depositário dos produtos 

vendidos até ao total cumprimento das obrigações por 

si assumidas. 

Para este efeito, o cliente obriga-se a dar 

conhecimento das presentes Condições Gerais de 

Venda, a terceiros interessados. 

Quando tenha sido acordado o pagamento por entrega 

de valores parciais, a falta de pagamento de qualquer 

prestação determina a perda dos valores já liquidados 

e concede à Tojaltec o direito de exigir a entrega 

imediata do material ou equipamento vendido. Esta 

situação, implica para o cliente a obrigatoriedade de 

restituir à Tojaltec, nos 8 dias seguintes a essa data, 

os materiais ou equipamentos que detém a título de fiel 

depositário. O não cumprimento desta obrigação prevê 

que a Tojaltec se possa apoderar, a qualquer 

momento, dos materiais ou equipamentos fornecidos, 

onde quer que eles se encontrem, correndo os custos 

de levantamento, transporte e depreciação dos 

mesmos por conta e risco do cliente. 

9. Litígio 

Por opção do cliente, quando consumidor, nos termos 

da Lei nº 144/2015, de 8 de setembro, este pode 

recorrer, em caso de litígio, a uma entidade de 

Resolução 

Alternativa de Litígios de Consumo (RAL). A 

competência territorial das entidades RAL, para cada 

distrito do país, pode ser consultada no 

estabelecimento comercial onde é efetuada a 

transação comercial ou no sítio da Tojaltec: 

www.tojaltec.com. Mais informações no Portal do 

Consumidor: www.consumidor.pt. Qualquer das 

Partes pode ainda sujeitar a resolução dos conflitos de 

qualquer natureza, emergentes ou relacionados com o 

presente contrato, aos tribunais competentes. 

A Tojaltec e o cliente acordam em convencionar o 

domicílio: têm-se por domiciliados, para efeitos de 

citação, em caso de litígio, nas moradas que, 

respetivamente, indicaram com a celebração do 

presente contrato. 

Este documento poderá ser alterado sem aviso prévio.  

 


