
Condições gerais contratuais

DUDAMEL - Unipessoal, Lda. sociedade por quotas com o capital realizado de 45.000,00
euros, e com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, 19 – 3º, 1050-116 Lisboa, registada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de
identificação fiscal: PT 510 640 800.

Objecto: As presentes condições gerais da DUDAMEL, aplicam-se a todos os contratos em
que esta sociedade seja interveniente. Estas condições gerais definem, em particular, as
condições de encomenda, entrega e pagamento dos produtos vendidos aos clientes, sejam
públicos ou privados. Todos os contrato estabelecidos com a DUDAMEL se entendem como
actos de comércio. Nenhuma condição particular pode, salvo estipulação escrita diferente da
DUDAMEL, prevalecer sobre as condições gerais. O facto de num momento determinado a
DUDAMEL não fazer uso de qualquer uma das presentes condições gerais não pode ser
interpretado como uma renúncia às mesmas. As presentes condições gerais sobrepõem-se
às condições gerais das contra-partes.

Encomendas: A encomenda implica o reconhecimento e aceitação sem reservas das
presentes condições gerais.

Perfeição: O contrato está concluído assim que o cliente aceite, por qualquer forma e sem
reservas, a aceitação da mercadoria à DUDAMEL ou ao transportador.

Preços: Os preços facturados são os que estão em vigor em cada momento, expressos em
euros. Ao preço acresce o valor do IVA à taxa aplicável, e, sendo o caso, o custo do
tranporte.

Devoluções: Não se aceitam devoluções de produtos sem o acordo explícito da DUDAMEL.

Pagamentos: Salvo menção diferente na factura, o pagamento tem vencimento imediato,
sem necessidade de interpelação.

Mora: Em caso de mora vencem-se juros à taxa legal para juros comerciais em vigor em
cada momento.

Protecção de dados: DUDAMEL garante a segurança e confidencialidade dos dados de
carácter pessoal facilitados pelo cliente. Os dados proporcionados poderão ficar registados
em ficheiro informatizado da responsabilidade da DUDAMEL.

Reserva de propriedade: DUDAMEL permanece proprietária das mercadorias até ao
momento do pagamento integral do seu valor.

Lei aplicável e jurisdição competente: As presentes condições gerais regem-se, tanto para
sua interpretação como para a sua execução, pela Lei portuguesa, sendo competente, com
exclusão de qualquer outro, o foro da comarca de Lisboa.


