Advansor A/S – Termos e condições gerais de venda
Os presentes "Termos e condições gerais de venda" aplicam-se a todas as entregas de
produtos e serviços ("Produtos") por parte da Advansor A/S ("Advansor") a qualquer cliente
("Comprador"). Salvo se o contrário for expressamente acordado, os presentes Termos
vinculam mutuamente a Advansor e o Comprador. A Advansor não fica vinculada por
quaisquer termos fornecidos pelo Comprador que contrariem os presentes Termos, salvo se
tais termos tiverem sido acordados por escrito entre a Advansor e o Comprador. Além disso,
a Advansor não fica vinculada por termos fornecidos pelo Comprador, independentemente
de a Advansor levantar ou não objeções a tais termos.
1.
Confirmação da encomenda
As propostas de compra apenas serão consideradas aceites após o Comprador ter recebido
a aceitação escrita da proposta por parte da Advansor, sob a forma de uma confirmação da
encomenda. As confirmações de encomendas podem ser enviadas por meio eletrónico.
2.
Cancelamento
De um modo geral, tratando-se de um produto feito por encomenda, as encomendas não
podem ser canceladas após a Advansor ter emitido uma confirmação da encomenda. No
entanto, se, após a avaliação da Advansor, o produto for uma solução normalizada, o
cancelamento pode ser aceite mediante acordo e o pagamento de uma compensação. Em
caso de cancelamento após a confirmação da encomenda ter sido emitida e até 4 semanas
antes da entrega, a compensação é de 25% do valor da encomenda. A compensação pelo
cancelamento a menos de 4 semanas da entrega é de 50% do valor da encomenda.
3.
Entrega e transferência de risco
Os Produtos irão ser entregues livre no transportador ("FCA - Free Carrier") em Rosbjervej
7A, 8220 Brabrand, Dinamarca. Caso ocorra um atraso na entrega devido a razões por parte
do Comprador, então a Advansor tem o direito de separar e armazenar os produtos a
expensas e risco do Comprador com os rótulos dos produtos pertencentes ao comprador.
Nesses casos, o risco dos produtos é transferido para o comprador no momento do
armazenamento. Independentemente de a Advansor ter aceitado o adiamento da entrega,
a Advansor tem o direito de faturar os produtos ao comprador como se os produtos tivessem
sido entregues na data acordada e ao abrigo dos termos previstos na cláusula 6 nestes
termos e condições de venda. O comprador é responsável por assumir um seguro sobre os
Produtos após a entrega. É também da responsabilidade dos Compradores segurar o
produto armazenado nas instalações da Advansor após a transferência do risco para o
Comprador. Se o Comprador não fornecer informações sobre o modo de transporte ou local
de entrega, a Advansor terá o direito de expedir os Produtos para o Comprador através de
um modo de transporte escolhido pela Advansor para um destino designado pela Advansor,
tal como o local de atividade do Comprador. Todos os custos extra relacionados com esta
situação serão cobrados ao Comprador. No caso de o cliente não pagar o valor integral da
venda, a Advansor irá manter o direito ao produto.
FCA deve ser interpretado de acordo com a edição dos Incoterms aplicável à data da
confirmação da encomenda.
A Advansor providenciará a expedição utilizando um transportador escolhido pela Advansor,
se solicitado pelo Comprador. Este serviço não irá afetar a transferência de risco ou a
responsabilidade de seguro.
4.
Atraso
Caso a Advansor não entregue o Produto na data acordada, o Comprador pode enviar uma
notificação escrita a exigir e a estabelecer um prazo final e razoável para a entrega. Caso a
entrega não seja efetuada dentro deste prazo, o Comprador terá o direito de cancelar a
compra e exigir uma compensação em relação a qualquer perda direta documentada. Para
além disto, o Comprador não terá direito a invocar quaisquer reivindicações contra a
Advansor relativamente a qualquer atraso.
5.
Preços
Os preços dos Produtos da Advansor são apresentados sem inclusão de IVA e outros
impostos. Em caso de alterações materiais nas taxas de câmbio, intervenção estatal ou
similar, a Advansor reserva-se o direito de ajustar os preços acordados dos Produtos ainda
não entregues.
6.
Condições de pagamento
Todos os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de 30 dias a contar da data da fatura.
Após a data de vencimento, serão cobrados juros de mora a uma taxa de 2% ao mês.
7.
Informações sobre os produtos
Todas as informações sobre produtos, independentemente de tais informações serem
fornecidas pela Advansor ou por qualquer subfornecedor da Advansor, incluindo
informações sobre peso, dimensões, capacidade ou outros dados técnicos, constantes em
catálogos, descrições, prospetos, anúncios, etc., servem apenas fins informativos e apenas
são vinculativas na medida do expressamente indicado pela Advansor no orçamento e/ou
na confirmação da encomenda. Requisitos específicos estabelecidos pelo Comprador apenas
são vinculativos se tiverem sido confirmados pela Advansor.
8.
Informações protegidas e confidenciais
Quaisquer informações que não sejam do domínio público, incluindo esquemas e
documentos técnicos, entregues ao Comprador pela Advansor ("Informações Confidenciais")
continuarão a ser propriedade da Advansor e têm de ser tratadas como confidenciais pelo
Comprador. As Informações Confidenciais não podem ser copiadas, reproduzidas ou
divulgadas a qualquer terceiro, sem o consentimento escrito por parte da Advansor, nem
utilizadas para fins diferentes dos pretendidos no momento da transmissão de tais
informações. As Informações Confidenciais devem ser devolvidas mediante pedido.
9.
Alterações
A Advansor reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos, sem aviso prévio,
desde que não sejam materialmente alteradas as especificações técnicas acordadas ou o
funcionamento formal dos Produtos.

10.
Reclamações cobertas por garantia
Reclamações relativamente a defeitos, atrasos, responsabilidade pelo produto ou quaisquer
outras reclamações por danos têm de ser apresentadas de imediato e por escrito à Advansor.
A Advansor, mediante sua decisão exclusiva, compromete-se a reparar ou substituir a
entrega de produtos ou componentes defeituosos que, após uma inspeção pela Advansor,
se comprovem não estar em conformidade devido a defeitos de mão-de-obra, de conceção
ou dos materiais, desde que o Comprador se queixe no prazo de 12 meses a contar da
entrega do Produto.
O procedimento de reclamação da Advansor tem de ser observado para a apresentação de
uma reclamação por defeitos: A) A Advansor envia um componente de substituição ao
Comprador por sua própria conta e risco, incluindo uma fatura. B) O Comprador envia o
componente defeituoso à Advansor por sua própria conta e risco (incluindo informações
sobre a reclamação, descrevendo o alegado defeito e o nome da pessoa de contacto da
Advansor). O produto tem de ser devolvido sem qualquer componente equipado. C) Se na
inspeção efetuada pela Advansor for demonstrado que o produto ou o componente não
apresenta defeito, o produto será devolvido ao Comprador por conta e risco do Comprador
e a fatura anteriormente enviada ao Comprador tem de ser paga pelo Comprador. Se a
Advansor encontrar quaisquer defeitos, a Advansor enviará uma nota de crédito pela fatura
anteriormente enviada.
A Advansor não suportará quaisquer custos conexos à substituição de componentes
defeituosos.
Constitui condição para a aprovação de uma inconformidade a observância do disposto em
manuais de manutenção e orientações da Advansor, bem como no guia de arranque e
procedimentos similares. Para além disto, o Comprador não terá direito a invocar quaisquer
reivindicações contra a Advansor relativamente a produtos defeituosos.
11.
Reparações sem custo e defeitos de mão-de-obra
Em caso de defeitos de mão-de-obra nos produtos/componentes, quando o
produto/componente for defeituoso no momento da entrega (antes do arranque), a
Advansor, para além da garantia prevista na Cláusula 10, pode igualmente suportar
quaisquer custos conexos ao trabalho relativo à reparação/substituição do
produto/componente. A Advansor pode pagar uma compensação pelo tempo despendido,
a uma taxa acordada.
12.
Responsabilidade pelo produto
A Advansor não será responsável pelos danos causados por um produto em bens imóveis ou
móveis enquanto o produto estiver na posse do Comprador. Além disso, a Advansor não será
responsável por danos em produtos produzidos pelo Comprador ou em produtos que
contenham produtos produzidos pelo Comprador. Na medida em que a Advansor incorra em
responsabilidade pelo produto perante um terceiro por tais danos, o Comprador fica
obrigado a indemnizar a Advansor. Além disso, o Comprador fica obrigado a se juntar à
Advansor como codemandado na audiência em tribunal judicial ou tribunal arbitral
relativamente a quaisquer processos interpostos contra a Advansor por tais danos. Caso um
terceiro interponha um processo contra qualquer Parte por responsabilidade por tais danos,
a Parte em causa tem de imediatamente notificar por escrito a outra Parte.
13.
Danos emergentes e perdas indiretas
A Advansor não é responsável perante o Comprador por qualquer tipo de danos emergentes
ou perdas indiretas decorrentes ou relacionados com um contrato de compra e venda
regulado pelos presentes Termos e condições gerais de venda, incluindo, nomeadamente, a
interrupção de produção ou lucros cessantes, perda de goodwill ou de dados.
14.
Direitos de propriedade intelectual
Se um produto for entregue com software necessário, o Comprador adquire uma licença não
exclusiva do software sob a forma de um direito de utilizar o software exclusivamente para
o fim indicado nas especificações do produto inclusas. Para além disso, o Comprador não
adquire quaisquer direitos sob a forma de licenças, patentes, direitos de autor, marcas
registadas ou outros direitos de propriedade intelectual relacionados com o produto. O
Comprador não adquire qualquer direito sobre o código-fonte relativo ao software,
algoritmos ou similar.
15.
Proibição de revenda a clientes e países específicos
Os Produtos da Advansor foram produzidos exclusivamente para fins civis. Os Produtos da
Advansor não podem ser utilizados ou revendidos para fins conexos, por qualquer modo, a
armas químicas, biológicas, nucleares ou mísseis com capacidade de transportar aquele tipo
de armas. Os Produtos da Advansor não podem ser vendidos a pessoas, empresas ou
qualquer outro tipo de organização que seja conhecida ou suspeita de estar relacionada a
qualquer forma de terrorismo ou a atividades ilícitas de tráfico de droga. Os Produtos da
Advansor podem estar sujeitos a regulamentos ou restrições legais, podendo, por
conseguinte, estar sujeitos a restrições de venda a determinados países/clientes abrangidos
por proibições de exportação/importação. Tais restrições têm de ser respeitadas quando se
procede à revenda dos Produtos da Advansor a esses países/clientes. Os Produtos da
Advansor não podem ser revendidos em caso de incerteza ou suspeita de os Produtos
poderem ser usados para os fins acima mencionados. Se o Comprador tiver conhecimento
ou suspeitar de uma violação das condições acima, o Comprador tem de notificar
imediatamente a Advansor.
16.
Força maior
A Advansor tem o direito de cancelar encomendas ou adiar a entrega de Produtos e, em
geral, não será responsável por qualquer não entrega, inconformidade ou entrega tardia
devido, no todo ou em parte, a circunstâncias fora do controlo razoável da Advansor, tais
como desastre natural, motim, distúrbios, guerra, terrorismo, incêndio, ordens públicas,
greve, lock-out, abrandamento, escassez de bens, falha no fornecimento elétrico ou atrasos
nas entregas por parte dos fornecedores da Advansor devido a força maior. Neste caso,
todos os direitos do Comprador ficam suspensos ou caducam. O Comprador não terá o
direito de exigir uma compensação ou invocar quaisquer outras reivindicações contra a
Advansor caso a Advansor adie ou cancele a entrega.

17.
Autonomia das cláusulas
Caso uma ou mais disposições dos presentes Termos e condições gerais de venda sejam
declaradas inválidas, ilegais ou inexequíveis, tal não afeta nem prejudica a validade,
legalidade e exequibilidade das restantes disposições.
18.
Lei aplicável e foro
Quaisquer litígios entre as Partes decorrentes ou relacionados com um contrato de compra
e venda regulado pelos presentes Termos e Condições Gerais de Venda têm de ser resolvidos
por um tribunal judicial em Aarhus, na Dinamarca e em conformidade com a lei
dinamarquesa.
Aarhus, 1 de março de 2018
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Termos e condições especiais acordados
Os seguintes termos e condições especiais foram acordados entre as partes em
complemento aos termos e condições gerais:

