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Termos e Condições Gerais de Vendas e Distribuição vigentes a partir de 30 de Agosto de 2019 

1. Informações Gerais e Âmbito 

1.1 Os presentes Termos e Condições Gerais Comerciais – adiante designados por “Termos e Condições” – vigorarão nas  
relações entre a SFS GROUP FASTENING TECHNOLOGY (IBERICA), SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL 
EM PORTUGAL, enquanto entidade vendedora – adiante designada por “SFS” e os respectivos clientes – adiante designados 
por “Cliente” ou “Comprador”. 

1.2 Toda a distribuição, entregas, prestação de serviços e orçamentos efectuados pela SFS serão baseadas exclusivamente nos  
presentes Termos e Condições. A aceitação de uma oferta da SFS implica a automática aceitação dos presentes Termos e  
Condições. Quaisquer outros termos e condições aplicar-se-ão apenas se forem aceites por  escrito pela SFS. 

2. Preços 

2.1 Os preços acordados são os aplicáveis. A SFS não está vinculada aos preços constantes nas suas tabelas de preços. Em  
caso de encomendas em cadeia, a SFS não está vinculada aos preços das encomendas anteriores. 

2.2 Os preços estão sujeitos a ajustes a qualquer momento, sem aviso prévio, com referência às condições de mercado, à  
inflação ou à flutuação cambial, embora as possíveis causas de alteração dos preços não estejam limitadas por estes  
indicadores. 

2.3 Os orçamentos apresentados pela SFS permanecerão válidos, com as restrições acima mencionadas, pelo período de um  
mês após a data da respectiva apresentação ao Cliente, salvo se outro limite temporal for especificamente referido. 

3. Documentação 

A informação textual e a relativa a dimensões, bem como as ilustrações de qualquer tipo que constem de quaisquer documentos  
da SFS, não são vinculativas. Quando sejam fabricados produtos personalizados para os Clientes, o respectivo plano  
elaboradopela SFS, quando disponível, será vinculativo. 

4. Normas Legais e Regulamentares. 

4.1 Os Clientes devem comunicar à SFS o destino e uso que pretendem atribuir ao produto encomendado, bem como todas as  
normas legais e regulamentares relativas aos mesmos, incluindo qualquer eventual restrição à respectiva importação. 

4.2 A SFS não assume qualquer responsabilidade decorrente do incumprimento, pelo Cliente, da obrigação de informação  
referida no parágrafo anterior. Nestas situações, o Cliente compromete-se a indemnizar integralmente a SFS por todas as  
queixas ou reclamações que daí possam resultar, contra a SFS. 

5. Produção de Acordo com as Especificações dos Clientes 

5.1 O Cliente assume total responsabilidade pela precisão e fidedignidade dos planos, especificações, design, modelos,  
amostras e dados colocados à disposição da SFS. Sem prejuízo do que se encontra estabelecido no ponto 3., supra, a  
responsabilidade da SFS relativamente aos produtos personalizados limita-se à conformidade dos mesmos com os planos  
fornecidos pelo Cliente. 

5.2 O Cliente assegura à SFS que o fabrico dos produtos personalizados se encontra em conformidade com a legislação em  
vigor, não conflituando com direitos de terceiros, em particular com direitos intangíveis ou direitos de propriedade intelectual. Em  
caso de violação destes direitos por parte do Cliente, a SFS poderá resolver o contrato, tendo o direito a ser integralmente  
indemnizada pelo Cliente. O Cliente compromete-se ainda a indemnizar integralmente a SFS por todas as queixas ou  
reclamações de terceiros que possam surgir, com base na violação dos direitos destes. 

5.3 Salvo acordo em contrário, o fornecimento de produtos personalizados está sujeito a uma variação positiva ou negativa de  
10%, no respeitante à quantidade de produtos encomendados. 

5.4 Salvo disposição legal de aplicação imperativa em contrário, caso surjam problemas inesperados que não sejam  
solucionados ainda que com um esforço razoável, durante o fabrico dos produtos, a SFS poderá resolver um contrato de 
distribuição sem qualquer responsabilidade por danos causados. 

6. Material Fornecido 

6.1 Salvo acordo em contrário, caso o Cliente forneça produtos para posterior transformação, deverá fazê-lo numa quantidade  
superior em 10% à necessária para o fabrico dos produtos efectivamente encomendados. 

6.2 As inspecções aos produtos do Cliente fornecidos à SFS, a realizar nas instalações da SFS, limitar-se-ão à respectiva  
identificação, ao controlo dos documentos de entrega e inspecção, à verificação dos danos claramente detectáveis no exterior  
da embalagem causados pelo transporte, e à verificação das quantidades com base em estimativas. Todos os custos  
decorrentes de defeitos de qualidade, variações de quantidade, atrasos na distribuição ou distribuição para moradas erradas,  
ficam a cargo do Cliente. 

7. Prazos de Entrega / Compromissos de Data e Fornecimento 

7.1 Os prazos e datas de entrega apenas vincularão a SFS quando sejam expressamente confirmados por escrito. Os pedidos  
de indemnização com base em atrasos na entrega encontram-se excluídos, no caso de se atribuírem a motivos de força maior.  
A responsabilidade da SFS é limitada aos danos directamente decorrentes do atraso verificado. Não será paga qualquer  
indemnização por lucros cessantes, por perdas devidas a interrupções negociais, nem tão pouco por custos ou despesas  
relacionadas com compras realizadas para a cobertura de produtos em falta. 

7.2 A obrigação de entrega surge apenas a partir do momento da confirmação da encomenda por parte da SFS. Adicionalmente,  
eventos imprevistos tais como causas de força maior, bem como outras ocorrências que não estejam sob o controlo da SFS ou  
dos seus fornecedores isentam a SFS da responsabilidade pelo incumprimento parcial ou total da entrega. Nos referidos casos,  
a SFS estará isenta do pagamento de quaisquer pedidos de indemnização. 

7.3 Pedidos de Compra em Aberto apenas vincularão a SFS mediante acordo específico. Salvo acordo em contrário, a SFS  
poderá produzir a totalidade da quantidade correspondente ao Pedido de Compra em Aberto, sob responsabilidade do  
Comprador. Neste caso, o Cliente será devedor da totalidade do valor da encomenda, ainda que não solicite a entrega. As  
entregas deverão abranger a totalidade da encomenda, e o pagamento deverá ser liquidado num prazo máximo de três meses  
após a data acordada para a última entrega, independentemente de as entregas terem sido, ou não, solicitadas 

8. Embalagem 

A embalagem dos produtos será cobrada a preço de custo, não sendo possível a sua devolução. O referido regime não se aplica  
às paletes “EURO” nem tão pouco às caixas e contentores restituíveis, sendo possível a sua troca, i.e. cobrados ou creditados.  
Na ausência de acordo específico nesse sentido, a SFS seleccionará o meio de embalagem que entender mais apropriado. 

9. Envio 

9.1 Na ausência de acordo expresso nesse sentido, a SFS escolherá a modalidade de envio que lhe pareça maisapropriada. O  
risco transfere-se para o Cliente no momento em que os produtos sejam carregados na fábrica encarregue da respectiva  
entrega. O risco de envio correrá por conta do Cliente. O custo das entregas Express será cobrado ao Cliente. 

9.2 Os produtos apenas poderão ser devolvidos com o consentimento expresso da SFS. 

9.3 Salvo acordo em contrário, em caso de encomendas directas à central da SFS na Suíça, a SFS fará entregas “Ex- Works”,  
situação em que tanto os impostos como os direitos aduaneiros estarão a cargo do Comprador.

9.4 Com excepção do disposto no ponto 9.1 relativamente às entregas Express, os portes de envio serão gratuitos para todas as  
encomendas de montante igual ou superior a 600,00€ (seiscentos Euros). 

10. Termos e Condições de Pagamento 

10.1 Salvo acordo em contrário, os créditos da SFS deverão ser saldados na unidade monetária expressa no contrato, sem  
qualquer dedução, 30 dias após a data da factura. Na ausência de qualquer outro acordo relativo a esta matéria, a unidade  
monetária vigente será o Euro. 

10.2 Na circunstância de o Cliente não liquidar a sua dívida no prazo indicado, ou se existirem indicações de deterioração da  
situação financeira do Cliente, a SFS poderá resolver o contrato, bem como cessar as entregas acordadas. Neste caso, todas as  
quantias que a SFS tenha a receber vencem-se imediatamente e deverão serimediatamente liquidadas. 

10.3 Em caso de atraso nalgum pagamento, serão cobrados juros à taxa supletiva de juros moratórios para as transacções  
comercias, em vigor 

10.4 No caso de se verificar uma repetição, superior a duas vezes, de atraso de qualquer Cliente no cumprimento das suas  
obrigações de pagamento, relativamente aos prazos acordados, a SFS reserva-se ao direito de modificar as condições de  
pagamento relativamente a encomendas em curso. Caso estas modificações não sejam atendidas, a SFS poderá resolver o  
contrato sem que lhe seja imputada qualquer responsabilidade por danos. Salvo disposição legal de aplicação imperativa em  
contrário, o Cliente não poderá reter créditos, nem tão pouco compensá-los com créditos que detenha ou entenda deter sobre a  
SFS. 

11. Reserva de Propriedade 

11.1 Os produtos entregues permanecem propriedade da SFS até que todos os créditos referentes aos mesmos tenham sido  
integralmente liquidados. A SFS está autorizada a tomar as medidas adequadas para efectivar a reserva de propriedade,  
incluindo recolher produtos ainda não pagos e que se encontrem nas instalações do Cliente, o qual se compromete a consentir e  
facilitar essa mesma recolha. 

11.2 Se, de acordo com a legislação aplicável, para efectivar a reserva de propriedade, for necessário realizar um registo  
especial, a SFS está desde já autorizada a efectuar o referido registo. O Cliente compromete-se a tomar todas as medidas  
necessárias para o efeito, submetendo prontamente as necessárias declarações à primeira solicitação da SFS. 

11.3 Os produtos em relação aos quais não tenha sido efectuada a totalidade do pagamento não poderão ser instalados,  
processados, vendidos, dados em penhor nem por qualquer forma onerados a favor de terceiros. O mesmo não se aplicará à  
instalação, processamento e venda no contexto da actividade comercial normal do Comprador. Neste caso, o Cliente cede à  
SFS os direitos ao recebimento do preço, nos contratos de compra e venda, ou aos direitos relacionados com a sua posição  
contratual nos contratos de prestação de serviços.

12. Utensílios de Fabrico / Serviços de Desenvolvimento 

12.1 Na ausência de acordo escrito, todo o tipo de utensílios de fabrico, o equipamento de produção e os serviços  de   
desenvolvimento permanecem na propriedade da SFS, ainda que o Cliente tenha contribuído para o pagamento dos mesmos.  
Na eventualidade de o Cliente solicitar alterações subsequentes, o custo será posteriormente facturado em separado, caso em  
que a data de entrega será renegociada.

12.2 Se, por motivos imputáveis ao Cliente, a quantidade de produtos com base na qual o orçamento da SFS foi elaborado não  
for recebida/aceite pelo Cliente dentro do prazo estipulado, a SFS poderá solicitar um pagamento adicional para cobrir custos  
inesperados relacionados com utensílios de fabrico, equipamento de produção e serviços de desenvolvimento. 

12.3 As obrigações assumidas pela SFS a respeito de preservação de utensílios de fabrico e equipamento de produção  
caducarão automaticamente quando cesse a produção contínua dos referidos bens, embora nunca após três anos desde a  
última entrega de tais bens. 

13. Comunicação dos Defeitos 

13.1 O Cliente deverá inspeccionar os produtos logo após a respectiva recepção, notificando a SFS, no prazo de 72 horas e por  
escrito, de qualquer eventual defeito aparente. Caso o Cliente não notifique a SFS naquele prazo, os produtos serão  
considerados aceites.. 

13.2 Em caso de defeitos não aparentes, que não sejam possíveis de observar dentro do prazo referido no número anterior,  
dispõe o Cliente de um ano, a contar da data de entrega, para apresentar qualquer reclamação. Findo este  período sem que  
tenha sido apresentada qualquer reclamação, os produtos têm-se como aceites por parte do Cliente. 

13.3 Em caso de notificação da existência de um defeito, a SFS tem o direito de examinar o mesmo, utilizando peritos por si  
designados para o efeito. 

13.4 Em qualquer caso, os produtos sobre os quais tenha recaído qualquer queixa ou reclamação deverão ser devidamente  
armazenados até que a SFS consinta na sua devolução. Quaisquer custos consequenciais que resultem de devoluções não  
autorizadas serão integralmente cobrados ao Comprador. 

13.5 Face a queixas ou reclamações, contempladas no ponto 13.1, que sejam justificadas ou entregas incorrectas, o Comprador  
apenas terá direito a nova entrega pela SFS, em conformidade com o contrato celebrado e dentro de um prazo razoável. Salvo  
disposição legal de aplicação imperativa em contrário, o Cliente não terá, neste caso, direito a qualquer indemnização ou  
rescisão do contrato. 

13.6 A responsabilidade por danos resultantes de defeitos contemplados no ponto 13.2 encontra-se limitada ao que se encontre  
estabelecido nas disposições legais que sejam imperativamente aplicáveis, incluindo a respeito de danos indirectos e lucros  
cessantes. Qualquer outra aplicação dada aos produtos, que não a previamente consentida pela SFS, bem como o uso ou  
armazenamento incorrectos, resultarão na perda de possibilidade de queixa ou reclamação à SFS, relativamente aos defeitos. 

13.7 Caso seja necessário que o Cliente tome alguma medida para evitar riscos (e.g. devolução do produto em virtude de  
produtos defeituosos), será necessário que esta medida seja coordenada com a SFS antes da sua implementação, caso  
contrário, o Comprador perderá o direito de apresentar qualquer queixa por defeitos contra a SFS. 

14. Responsabilidade pelos Danos Causados pelo Produto 

Salvo disposição legal imperativa em contrário, a SFS não assume qualquer responsabilidade relativa aos danos causados pelos  
produtos. Caso sejam apresentadas queixas à SFS por parte de terceiros, o Comprador indemnizará a SFS pelas queixas  
apresentadas. 

15. Cancelamento de Encomendas 

15.1 O cancelamento de encomendas carece do consentimento prévio, por escrito, da SFS. 

15.2 Caso as encomendas sejam canceladas, o Cliente assumirá todos os custos da SFS relacionados com a satisfação de tais  
encomendas, nomeadamente relativos à matéria-prima, a todos os tipos de utensílios de fabrico, ao equipamento de produção  
especificamente relacionado com a encomenda, aos custos de produção não cobertos, bem como aos produtos semi-acabados  
e acabados. 

15.3 Caso as condições financeiras do Cliente se mostrem deterioradas relativamente às inicialmente apresentadas à SFS, esta  
terá o direito de cancelar as suas obrigações de entrega. Salvo disposição legal imperativa em contrário, a SFS não assume  
quaisquer responsabilidades que possam resultar de eventuais queixas a apresentar pelos Clientes a este respeito. 

16. Cópias / Reproduções 

As cópias e todo o tipo de reproduções – ainda que apenas de excertos –, de brochuras, de standards da SFS, etc., apenas  
serão permitidas com o consentimento escrito da SFS nesse sentido. 

17. Confidencialidade 

Todos os planos, esboços, explicações e amostras da SFS constituem informação confidencial, a qual, como tal deve ser  
mantida, não podendo tornar-se acessível a quaisquer terceiros não autorizados. 

18. Local de Cumprimento 

Salvo acordo em contrário, o local para o cumprimento das obrigações de pagamento será a sede da SFS, na Rua Henrique 
Marques, 1E, Malveira. 

19. Jurisdição 

Para a resolução de qualquer litígio resultante da relação contratual entre a SFS e o Cliente, serão competentes os tribunais da  
Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro foro. 

20. Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD)

Dando cumprimento ao Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), informamos que os dados fornecidos por V. Exa. 
no âmbito destas Condições Gerais de Venda são de responsabilidade da SFS, com domicílio, para estes efeitos, na Rua 
Henrique Marques, n.º 1 E, 2665-233 Malveira. A finalidade do tratamento consiste na gestão da relação comercial, 
administrativa e contabilística com V. Exa.. A legitimidade para o tratamento legal dos seus dados pelo Responsável (SFS) é a 
relação contratual ou pré-contratual com V. Exa.. Nesse sentido, V. Exa. presta expressamente consentimento à SFS para o 
processamento dos seus dados no contexto atrás descrito. Os dados de V. Exa. serão conservados enquanto a relação 
contratual, pré-contratual e / ou comercial com a SFS se mantiver em vigor e, em qualquer caso, durante o tempo de 
conservação previsto na legislação aplicável. A qualquer momento, V. Exa. poderá exercer os seus direitos de acesso, de 
rectificação, de eliminação e de oposição, de portabilidade de dados e  de limitação do tratamento, por meio de comunicação 
dirigida ao endereço acima referido ou por e-mail dirigido ao endereço "dataprotection@sfs.biz 

21. Cláusula de Salvaguarda 

Caso uma ou mais das presentes cláusulas ou outros contratos entre as partes sejam parcial ou totalmente inválidas ou  
ineficazes, ou subsequentemente percam os seus efeitos legais ou exequibilidade, a produção dos efeitos das restantes  
cláusulas não será afectada. A disposição inválida será substituída por ambas as partes, salvaguardando tanto quanto possível  
a intenção manifestada na disposição invalidada. 


