Condições gerais de comercialização
A compra e venda titulada por qualquer documento rege-se pelas condições de comercialização a seguir
indicadas:
1. Pagamento, crédito e juros de mora

. Os prazos de vencimentos constantes nos documentos são improrrogáveis.
. Na falta de pagamento, dentro do prazo estabelecido, de parte ou totalidade do valor do documento, serão debitados juros de
mora à taxa legal, no seu máximo permitido, contando para o efeito a data de extinção do prazo de vencimento do respectivo
documento.
. Todas as despesas extrajudiciais e judiciais, incluindo honorários de advogados, a efetuar pela Oitoitenta, Lda. para exigir o
cumprimento de qualquer obrigação correrão por conta do cliente.
. Os pagamentos serão imputados por esta ordem: despesas, juros moratórios e capital, de acordo com a antiguidade dos
documentos respeitantes.
. Em nenhum caso é permitido deduzir no(s) pagamento(s) qualquer montante, com exceção de notas de créditos já emitidas, sem
autorização da Oitoitenta, Lda.

2. Suspensão de fornecimentos
. Haverá lugar a suspensão de fornecimentos e prestação de qualquer tipo de assistência caso existam documentos vencidos há
mais de 60 dias.

3. Reserva de propriedade

. A Oitoitenta reserva para si a propriedade das mercadorias entregues até à data do pagamento integral do seu valor pelo
comprador.

4. Software
. Entende-se e acorda-se que o termo “Compra” ou termo análogo deve interpretar-se como “Concessão de licença” e que
“Comprador” ou termo análogo deve interpretar-se como “Licenciado”. A titularidade do software corresponde ao fabricante. O
software fornecido não inclui atualizações, as quais podem ser fornecidas de modo independente e ter um custo associado.

5. Reclamações
. As reclamações devem ser reportadas formalmente, por escrito, no prazo de oito dias da data do documento.

6. Responsabilidade
. O cliente é responsável por zelar pela boa conservação dos produtos comercializados pela Oitoitenta, Lda., sendo proibido alterar
ou modificar os produtos comercializados pela mesma.

7. Garantia

. Todos os produtos fornecidos pela Oitoitenta, Lda. gozam da garantia concedida pelos fabricantes dos respectivos produtos.
. As reparações ou substituições de produtos dentro do prazo de garantia serão tratadas diretamente com o fabricante dos
mesmos e o prazo de reparação/substituição será da responsabilidade do fabricante.
. Os custos de transporte inerentes ao envio dos produtos são a cargo do cliente.

8. Foro
. Para dirimir qualquer litígio será competente o foro da Comarca de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.
. Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra (www.centrodearbitragemdecoimbra.com). Mais informações em
Portal do Consumidor www.consumidor.pt

9. Notas finais

. As presentes condições gerais de comercialização encontram-se disponíveis para consulta na página da internet em
www.oitoitenta.pt
. O alegado desconhecimento das presentes condições não afasta a sua aplicabilidade.
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