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CONDIÇÕES GERAIS 

 

Estas "condições venda on-line gerais e especiais" livremente e de boa fé acordado entre  

Decor - Verde Interior e Arquitetura, Lda. localizado no município de Vila Verde, com um capital de €. 

100.000.00, registrado com o número 504 161 229 no Registo Comercial de Vila Verde, com número 

de identificação IVA n.º 504 161 229, atuando como vendedor e daqui em diante "Decor – Verde, 

Interiores e Arquitura , Lda. "; e qualquer um que faz uma compra tratado como eficaz após o 

pagamento através do site www.namorarportugal.pt o "CM Vila Verde", como comprador, a seguir 

"usuário";  

 

ARTIGO 1 - OBJETO - Estas condições gerais vendas privadas definir ONLINE as condições de 

venda estabelecidas livremente entre o "Decor -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" e que o usuário a 

partir do momento da compra - entendido como eficaz após o pagamento - e os vários serviços 

prestados pela "Decor -. verde, Interior e Arquitetura, Lda", tais como os métodos de pagamento 

disponíveis para o usuário e termos de entrega, troca ou devolução de produtos adquiridos que são 

fornecidos. Regulares, todas as medidas necessárias para implementar a compra e ainda assegurar o 

controlo das trocas comerciais entre as duas atividades partidos.  

 

ARTIGO 2º - Procurement - Você pode fazer uma compra on-line, o site www.namorarportugal.pt ser 

necessário para dar efeito aos seus dados pessoais, tais como nome, endereço, e-mail, etc., você 

será solicitado no formulário de pedido e deve preencher todos os campos obrigatórios. Após a 

compra, eu entendi isso no momento do pagamento, o usuário declara de forma inequívoca a 

aceitação integral dos TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA ONLINE PRIVATE, preços, referências, 

cor, tamanho e descrição dos produtos você selecionou para compra e listados no formulário de 

pedido. Ele é aceito pelas partes que qualquer disputa sobre estas questões serão resolvidas com 

base na troca direta de informações e todas as garantias abaixo mencionadas. A eventual falta de 

disponibilidade de oferta do produto encomendado, o "Decor - Interior Verde e Arquitetura, Lda" 

compromete-se a informar imediatamente ao usuário via e-mail ou telefone e reembolsar os valores 

pagos no prazo de trinta (30) dias a contar da data do conhecimento da interrupção.  

 

Artigo 3 - PREÇOS - Listed preços são em Euros e incluem IVA à taxa legal em vigor no momento de 

observação.  

 

ARTIGO 4 - PAGAMENTO - O pagamento pode ser feito por transferência bancária para a conta 

indicada no pedido. Quando você optar por pagar via Paypal.  

 

Artigo 5º - EMISSÃO DE ORDENS - Envio encomendas em qualquer ponto de Portugal Continental, 

Madeira e Açores até ao segundo dia útil após o dia da confirmação do pagamento, se o produto está 

disponível em estoque e até 20 ° (quinto) a partir do dia de recebimento do pagamento do produto e 

as suas portas dia, se necessário trabalhar para a produção do produto não está em estoque. Os 

embarques para qualquer país estrangeiro, quando disponível, também será feita dentro dos prazos 

descritos acima, mas sujeito à autorização prévia e expressa autorização do usuário para cumprir 

com todas as leis aplicáveis no país de destino dos bens no data do recebimento, em termos 

específicos de direitos aduaneiros, que são sempre responsabilidade total e exclusiva do usuário, 

como o pagamento ao beneficiário / destinatário dos bens adquiridos. Estes "Termos Gerais e vendas 

on-line" referem-se apenas aos usuários, e não os indivíduos comerciais, bem como a aceitação das 

partes que seu relacionamento será regido exclusivamente pelas disposições aqui descritas. A 

"decoração -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" compromete-se a cumprir todas as práticas e usos, 

assim como as leis na área do comércio electrónico, em particular, o Decreto-Lei n.º 57/2008, de 

26.03 ; Decreto-Lei n.º 82/2008, de 20:05 e Decreto-Lei n.º 24/2014, 14:02.  
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ARTIGO 6º - ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS - A entrega dos produtos adquiridos podem 

ser feitas para o endereço especificado pelo usuário, basta digitar o endereço nos campos 

correspondentes da ordem de contas online. A entrega será feita pelos CTT Expresso. Se ele não 

estiver presente na direção indicada, CTT Expresso deixar um post notificação para remoção dentro 

de seis dias no escritório, caso em que deverá apresentar o bilhete de identidade ou do cidadão para 

continuar a tomar a ordem . IMPORTANTE: A entrega não será feita, em qualquer caso, a OP. 

Beneficia de um período de quatorze (14) dias a partir da data de recebimento da ordem para 

devolver os artigos encomendados, se não atender plenamente suas expectativas. Se houver falta de 

conformidade, o usuário pode devolver os itens a substituição ou a rescisão do contrato, nos termos 

da lei [art. 4 f) e artigo 6 DL82 / 2008 20 de maio].  

 

 

 

 

 

 

Forma padrão de retirada  

(Basta preencher e devolver o formulário de rescindir o contrato)  

- Para [inserir aqui o nome, endereço geográfico e, se for o caso, número de fax e e-mail do pessoal]:  

- Isso vai comunicar / comunicação (*) I /  

resolver (*) da minha / nossa (*) o contrato de compra e venda para os seguintes produtos / prestação 

dos seguintes serviços (*)  

- Ordem em (*) / recebidos (*)  

- Nome (s) consumidor (es)  

- Endereço (s) consumidor (es)  

- Assinatura (s) consumidor (es) (somente se este formulário é enviado em papel)  

(*) Riscar o que não interessa  

 

ARTIGO 7 - GARANTIA - Todos os itens podem ser trocados ou reembolsados se na mesma 

condição em que foram enviados e recebidos, ou seja, sob o marketing perfeito sem ser utilizado e 

nenhum dano em tudo.  

a) O pedido de troca ou reembolso deve ser feito no prazo de 14 (quatorze) dias após a data de 

recebimento. Em caso de troca, se a nova ordem é mais caro, o usuário deve pagar a diferença 

juntando-se o pedido de pagamento da mudança de inclinação.  

b) Os intercâmbios podem ser feitas por e-mail, enviar o item ou itens, acompanhado da factura e 

declaração de reivindicação pelo USUÁRIO de "Decoração - .. Verde, Interior e Arquitetura, Lda Av 

Bernardo Brito Ferreira Nenhum 200 - 4730-716, Vila Verde - Portugal ".  

c) As trocas também podem ser feitas diretamente em qualquer loja "Decor -. Verde, Interior e 

Arquitetura, Lda" contra a apresentação indispensável da prova de compra.  

d) Somente trocas ou devoluções de artigos usados em caso de defeitos de fabricação, em seguida, 

confirmada pelo departamento técnico da "Decoração -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" ou o 

fabricante do produto em questão, que sempre votar no assunto dentro de 30 dias será a partir da 

data de apresentação da reclamação.  

e) No caso de um pedido de regresso de um item comprado em um abrigo reduzido para qualquer 

campanha ou oferta especial, o preço "Decor -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" devolver o valor 

pago pelo usuário e não o preço atual ou o preço normal sem redução.  

f) Todos os pedidos de devoluções e reembolsos devem ser feitas por correio para "Decor -. Verde, 

Interior e Arquitetura, Lda Av Bernardo Brito Ferreira nº 200 -. 4730-716, Vila Verde - Portugal" e 

nunca pode ser fazer em lojas físicas "Decoração - Green Interior e Arquitetura, Lda."  

g) Todos os itens beneficiar da garantia contratual, sem prejuízo da garantia legal aplica-se a qualquer 

falta de conformidade resultante da embalagem. As embalagens utilizadas em produtos embarcados, 

independentemente da marca do produto adquirido, é um pacote padrão "Decor -. Verde, Interior e 

Arquitetura, Lda", com definição dos rótulos no lugar para a abertura, que garante a inviolabilidade do 
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destino. Quando você recebe um produto, o usuário implicitamente certifica que o pacote é selado. Se 

não for encontrado estuprada / aberta ou danificada pacote, o usuário deve se recusar a receber o 

mesmo, sem o que não poderia mais tarde argumentam que a divergência e informar imediatamente 

a "decoração -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" através de um dos meios listados abaixo na alínea 

h).  

h) No caso de receber um produto com defeito ou a embalagem estiver aberta ou danificada, você 

deve informar o fato, indicando o número do pedido ea descrição de falhas por meio de  

- E -mail para: decor-verde@hotmail.com  

- Post em: Decor - Interior Verde e Arquitetura, Lda, Av. Bernardo Brito Ferreira nº 200 - 4730-716, 

Vila Verde - Portugal  

- Atendimento ao Cliente: Telefone +351 937653235  

i) O porte de retorno de todos os itens, com um defeito de fabricação dentro do período de garantia 

será fornecido pela "Decoração -. Interior Verde e Arquitetura, Lda", em seguida, o USUÁRIO 

reembolso.  

 

ARTIGO 8 - RESPONSABILIDADE  

a) A "decoração -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" tem apenas uma obrigação de meios, em relação 

às etapas de acesso ao site, o processo, a entrega de produtos e serviços a fim de pós, com exclusão 

de qualquer responsabilidade por quaisquer problemas ou perdas inerentes ao mau uso da Internet 

em interrupções de serviço específicas, intrusão exterior por hackers ou vírus de computador 

malicioso.  

b) Os itens da lista são apresentados e descritos com o máximo rigor. Se, apesar de nossas 

precauções, há erros no site, a "decoração -. Verdes, Interiores e Arquitetura, Lda" não pode ser 

responsabilizado por isso. Exceto para possíveis casos de garantia, qualquer transação entre "Decor 

-. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" e seus usuários, se não for contestada no prazo de 6 meses da 

sua implementação, não podem dar origem a qualquer reclamação.  

 

ARTIGO 9 - dados pessoais - Tratamento informático dos dados recolhidos é feito em conformidade 

com a legislação aplicável em matéria de protecção de dados e ao mesmo destinam-se apenas a 

enviar pedidos, apoio administrativo relacionado, estatísticas e envio newsleters, catálogos ou cupons 

/ vouchers para o "decoração - verde, Interior e Arquitetura, Lda.". A coleta de dados que podem ser 

comunicados a terceiros de reconhecida idoneidade para fins de marketing directo. Se opor, que será 

o contato suficiente "Decor -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda", indicando seu e-mail, nome, 

sobrenome, endereço. Garantido para USUÁRIO, nos termos da lei, o direito de acesso e de 

rectificação dos dados diz sobre a base de dados constantes contra - por meio de "Green Decoração, 

Interior e Arquitetura, Lda."  

- E-mail para: decor-verde@hotmail.com  

- Por correio para: Decor - Interior Verde e Arquitetura, Lda, Av. Bernardo Brito Ferreira nº 200 - 4730-

716, Vila Verde - Portugal.  

- Atendimento ao cliente: Telefone 253 311 936  

USUÁRIO autoriza "Decor -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" ao tratamento automatizado de dados 

pessoais fornecidos para nós, e você pode acessar e alterar suas informações a qualquer momento, 

voltando-se para "Decor -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" em quaisquer formas, como indicado 

acima. Na Internet, apesar de serem tomadas por nós todas as precauções para proteger os dados 

de nossos usuários "Decor -. Verde, Interior e Arquitetura, Lda" não vai ser responsável pelo seu uso 

indevido por terceiros não autorizados.  

 

ARTIGO 10 - ACORDO GLOBAL - Estes termos e condições de vendas privadas constituem ONLINE 

um acordo global entre o "Decor - Interior Verde e Arquitetura, Lda." E o usuário. Se alguma dessas 

cláusulas se tornam nulos e sem efeito sob qualquer modificação legal ou decisão não afetará a 

validade e respeito de todos.  
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ARTIGO 11 - DURAÇÃO - Estas condições aplicam-se durante toda a duração dos serviços 

oferecidos pela "Decor -. Interior Verde e Arquitetura, Lda". Todos os artigos exclusivos no site são 

válidos dentro dos limites dos stocks disponíveis.  

 

ARTIGO 12 - TESTE DE DADOS - registros computadorizados mantidos em sistemas de segurança 

de computadores são considerados como prova das comunicações, encomendas e pagamentos entre 

as partes.  

 

ARTIGO 13 - CONSERVAÇÃO E AÇÕES TRANSAÇÕES - O arquivo das encomendas e faturas é 

feita sobre um suporte fiável e duradouro.  

 

ARTIGO 14 - LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO - condições de venda apresentadas é aplicável a lei 

Português. Não rescindido por acordo das partes, qualquer litígio decorrente destes CONDIÇÕES DE 


