
1.Encomenda 

A aceitação e satisfação de qualquer encomenda ficam sujeitas às condições gerais de venda a seguir 

indicadas e às condições particulares que previamente vierem a ser acordadas com os nossos serviços. 

É da inteira e exclusiva responsabilidade do Cliente a escolha de produtos e respectivas utilizações.  

 

2.Entrega 

Cada produto encomendado será entregue num prazo de 20 dias uteis a contar desde a data do 

pagamento. 

Os produtos serão enviadas através dos serviços dos CTT ou outras entidades transportadoras entregues 

á porta das instalações indicadas pelo Cliente ou colocados á sua disposição para levantamento á porta 

nas instalações da Teias de Lona. 

Com a colocação dos produtos á disposição do Cliente, seja á porta das instalações por este indicadas, 

seja á porta dos nossos armazéns, cessa por inteiro a responsabilidade da Teias de Lona pelos mesmos. 

Qualquer anomalia ou diferença entre a nota de encomenda e a guia de remessa deve ser de imediato 

reclamada ao transportador e registadas no respectivo protocolo de entrega, assim como todos e 

quaisquer danos sofridos pelos produtos durante o transporte, sob pena da não aceitação de eventual 

reclamação. 

 

3.Preços 

Os preços poderão ser alterados sem aviso prévio, mantendo-se, porém, válidos os que tiverem estado 

em vigor na data da aceitação da encomenda. 

Toda e qualquer proposta tem a validade de 48 horas, ou outra caso esteja expressa outra data na 

proposta. 

Às tabelas de preços e propostas acresce a taxa de IVA em vigor e valor de envio. 

 

4.Pagamento 

O pagamento dos produtos encomendados deverá ser efectuado no acto da encomenda. Através de 
transferência bancaria. 

 

 

4.Devoluções 

Só serão susceptíveis de devolução os produtos que obedeçam ás seguintes condições: 

• Ter a totalidade do produto  

• Produto e respectiva embalagem em bom estado 

• Ter o produto devidamente acondicionado por forma a assegurar condições seguras de transporte. 

• Custo de devolução a cargo do cliente. 

 

 

 

 

 


