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1. GENERALIDADES

1.   Nestas condições gerais de venda:

a.   “Contrato” significa um acordo para o fornecimento de 

Produtos pela STAHL ao Comprador;

b.   “Condições de Venda” significa estas condições  

gerais de venda;

c.   “Data da Expedição” significa a data em que os Produtos 

deixaram o armazém da STAHL, quer despachados pela 

STAHL quer recolhidos pelo Comprador;

d.  “E.T.A.”: data na qual as mercadorias, salvo em 

circunstâncias excepcionais, são entregues ao cliente.

e.   “Oferta” significa qualquer oferta apresentada pela STAHL 

ao Comprador para o fornecimento de Produtos, incluindo 

informação relacionada com os Produtos, como preços, 

informação sobre produtos, fichas de dados técnicos, 

certificados, etc.;

f.   “Produtos” significa qualquer produto ou produtos,  

qualquer auxiliar ou auxiliares de qualquer produto ou 

produtos, qualquer serviço ou serviços e/ou qualquer  

parte destes;

g.   “Comprador” significa qualquer pessoa, legal ou natural, 

que tenha efectuado ou pretenda efectuar um Contrato 

com a STAHL;

h.   “STAHL” significa a Stahl Europe B.V..

2.   As Condições de Venda aplicar -se-ão e farão parte de 

qualquer Contrato, Oferta ou pedido entre a STAHL e o 

Comprador e de qualquer reforço, prorrogação, repetição ou 

consequente disposição que resulte de qualquer destes.

3.   Quaisquer condições gerais propostas pelo Comprador, quer 

relacionadas com a aquisição ou outras, não são aplicáveis, 

serão expressamente recusadas e não serão consideradas 

vinculativas, excepto se forem especificamente aceites, por 

escrito, pela STAHL.

4.  As estipulações da Câmara de Comércio Internacional, em 

Paris (Incoterms 2010), serão aplicadas nas Condições de 

Venda, no Contrato ou em qualquer acordo resultante ou 

relacionado com o Contrato.
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2. OFERTAS

1.   Nenhuma oferta feita pela STAHL será vinculativa em termos de 

preço, conteúdo, execução, tempos de entrega, disponibilidade, 

etc., excepto se assim for declarado, por escrito, pela STAHL. 

Se uma Oferta não vinculativa for aceite pelo Comprador, a 

STAHL poderá retirar a Oferta no prazo de dois (2) dias úteis da 

recepção da aceitação da Oferta, por parte do Comprador.

2.   Ao abrigo do artigo 2(1 ) das Condições de Venda, uma Oferta 

permanecerá válida durante sessenta (60) dias úteis após o 

dia em que a Oferta foi feita, excepto declaração em contrário, 

por escrito, da STAHL.

3. CONTRATOS

1.   Um Contrato só será assumido se e quando a STAHL tiver 

confirmado o Contrato por escrito através de uma confirmação 

de encomenda ou, caso a STAHL não tenha enviado uma 

confirmação de encomenda, um Contrato será assumido se  

e quando o Comprador tiver recebido os Produtos e não os 

tenha devolvido imediatamente.

2.   Se a confirmação de encomenda da STAHL for diferente da 

encomenda do Comprador, o Comprador será considerado 

como tendo aceite o conteúdo da confirmação de encomenda 

da STAHL, excepto se a STAHL tiver recebido um aviso 

por escrito, no prazo de dois (2) dias úteis após a data de 

confirmação de encomenda.

3.   Qualquer Contrato efectuado por um Agente da STAHL ou por 

qualquer outra pessoa em nome da STAHL, incluindo a inclusão 

e/ou alteração a um Contrato e/ou qualquer compromisso, não 

será considerado vinculativo para a STAHL, excepto se tiver sido 

confirmado por escrito, por um funcionário da STAHL.

4. ENTREGA

1.   Qualquer data de entrega indicada pela STAHL é uma 

estimativa fornecida dentro das melhores previsões e  

não será vinculativa para a STAHL.
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2.   A STAHL não será responsável por quaisquer despesas, danos 

e perdas sofridos pelo Comprador ou terceiros como resultado 

de uma entrega tardia ou incompleta. O Comprador não 

cancelará o Contrato somente com base numa entrega tardia 

ou incompleta.

3.   A entrega, por opção da STA HL, será CIP (porte e seguro 

pagos) para a morada de destino, excepto estipulação em 

contrário, por escrito, da STAHL.

4.   O Comprador cooperará na entrega e efectuará a recepção 

dos Produtos. Se o Comprador não confirmar a recepção 

dos Produtos durante um pe ríodo superior a dez (10) dias 

úteis após a entrega, a STAHL pode rescindir o Contrato, 

sem prejuízo do seu direito de reclamar uma compensação 

por danos e perdas. Antes da rescisão de um Contrato, se a 

houver, os Produtos serão armazenados por conta e risco do 

Comprador.

5. QUANTIDADE

1.   A entrega e facturação serão efectuadas com base no peso 

líquido à data de expedição de Waalwijk ou de qualquer outro 

armazém da STAHL. A STAHL pode fornecer 3% (três por cento) 

a mais ou a menos da quantidade estipulada no Contrato.

2.   Se a entrega for realizada em camião-cisterna, o peso líquido 

será considerado como sendo o peso líquido indicado no 

certificado de pesagem de uma báscula oficial da STAHL, 

excepto se a STAHL e o Comprador acordarem em designar 

outra báscula oficial para esta finalidade.

6. PREÇOS E DESPESAS

1.   Salvo estipulação em contrário, feita por escrito pela STAHL, 

os preços serão baseados em entrega CIP (porte e seguro 

pagos) na morada de destino designada e não incluem o 

imposto de valor acrescentado (IVA).

2.   Se for acordada uma alteração ou inclusão ao Contrato a 

pedido do Comprador, a STAHL fica autorizada a aumentar o 

preço acordado. Se a STAHL não receber atempadamente as 

instruções do Comprador, o Comprador compensará a STAHL 

por quaisquer despesas daí resultantes.

7. RECLAMAÇÕES

1.   À data de entrega, o Comprador inspeccionará os Produtos, de 

forma tão imediata e cuidadosa quanto possível. O Comprador 

informará a STAHL, por escrito, sobre quaisquer reclamações 

relacionadas com possíveis defeitos, dentro do prazo de 

dois (2) dias úteis da sua identificação, durante a inspecção 

inicial. Se qualquer defeito possível for identificado após 

esta inspecção inicial, mas no período de seis (6) meses após 

a data de expedição, o Comprador pode informar a STAHL 

sobre qu aisquer reclamações sobre este possível defeito, no 

caso do possível defeito não pudesse ter sido descoberto (na 

medida do razoável) durante a inspecção inicial. Ao expirarem 

as limitações de tempo acima mencionadas, não serão válidas 

quaisquer outras reclamações e a execução do Contrato por 

parte da STAHL será considerada como correcta.

2.   O Comprador não tem direito a reclamar sobre quaisquer 

possíveis defeitos, se não for permitida à STAHL, de uma forma 

razoável, a oportunidade e as facilidades para inves tigar essa 

reclamação. O Comprador só devolverá à STAHL os Produtos 

fornecidos mediante autorização por escrito por parte desta.

3.   O Comprador informará por escrito a STAHL sobre qualquer 

reclamação acerca de uma confirmação de encomenda, 

factura pró -forma ou factura, no prazo de três (3) dias úteis  

da data de confirmação da encomenda, da factura pró-forma 

ou da factura.

4.   Mesmo que o Comprador envie uma reclamação à STAHL, 

o Comprador cumprirá todas as suas obrigações perante a 

STAHL, incluindo os pagamentos .

5.   A STAHL pode adiar futuras entregas ao Comprador até a 

mesma ter obtido os resultados de um exame aos Produtos 

reclamados e ter aceite ou rejeitado a reclamação, por escrito.

8. GARANTIA

1.   A STAHL garante que os Produtos produzidos por si não 

têm defeitos e que manterão as suas propriedades e 

características de aplicação durante seis (6) meses, a partir  

da data de expedição desses Produtos (“Garantia”), sujeitos  

às cláusulas nos artigos 7 e 8 das Condições de Venda.

2.   A Garantia só terá validade se o Comprad or provar que:

a.   o defeito nos Produtos apareceu dentro do período de 

Garantia indicado no artigo 8(1) das Condições de Venda;

b.   o Produto não satisfaz as respectivas especificações; e

c.   os Produtos estão armazenados em contentores selados 

ou em qualquer outro tipo de embalagem em que tenham 

sido fornecidos pela STAHL e de que as instruções de 

armazenagem para os Produtos foram cumpridas.

3.   Se e no caso da STAHL decidir ceder a uma reclamação ao 

abrigo da Garantia, a STAHL decidirá, por critério exclusivo, 

substituir os Produtos defeituosos ou fornecer o reembolso 

do preço dos Produtos. Neste caso, o Comprador renunciará, 

no que respeita ao defeito que originou a reclamação ao 
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abrigo da Garantia, a qualquer direito de futura recuperação 

e compensação, a responsabilizar a STAHL e a cancelar 

o Contrato. A substituição dos Produtos não prolongará o 

período original da Garantia.

4.   A Garantia não se aplicará se:

a.   o defeito for resultado, no todo ou em parte, de utilização 

imprópria, inusitada, imprudente ou negligente dos 

Produtos;

b.   os Produtos fornecidos tiverem sido modificados ou 

alterados;

c.   os Produtos fornecidos tiverem sido transferidos, 

processados ou utilizados por terceiros;

d.   o defeito for resultado, no todo ou em parte, de 

regulamentações impostas pelas autoridades;

e.   a STAHL tiver obtido os Produtos ou partes dos Produtos de 

terceiros e a STAHL não possa, por si própria, reclamar ao 

abrigo de qualquer garantia fornecida por terceiros;

f.   as matérias -primas, químicos, mercadorias e embalagens 

tenham sido utilizados pela STAHL de acordo com as 

instruções explícitas do Comprador; ou

g.   o defeito nos Produtos representar um pequeno desvio em 

qualidade, cor, acabamento, dimensões, composição, etc., 

que é aceitável no mercado ou tecnicamente inevitável.

5.   A Garantia não se aplicará se o Comprador não tiver cumprido 

as suas obrigações perante a STAHL. A Garantia não se 

aplicará ainda à concordância por parte do Comprador a uma 

recomendação ou sugestão da STAHL quanto à utilização dos 

Produtos fornecidos, visto tal recomendação ou sugestão ser 

apenas feita na melhor das intenções.

9. RESPONSABILIDADE

1.   Não obstante qualquer estipulação no Contrato, a STAHL 

nunca será responsável por:

a.   incumprimento ou quebra das suas obrigações ao abrigo 

do Contrato devido a força maior, conforme definid o no 

artigo 12 (força maior);

b.   acto negligente ou intencional ou omissão por parte 

de funcionários da STAHL, de terceiros contratados 

pela STAHL ou de pessoas recomendadas pela STAHL, 

incluindo como resultado de quaisquer instruções dadas 

por essas pessoas quanto à aplicação ou utilização dos 

Produtos fornecidos pela STAHL, com excepção de um 

acto intencional ou negligência grosseira por parte dos 

executivos da STAHL;

c.   não conformidade dos Produtos por qualquer razão ou 

dano específico causado por utilização ou armazenagem 

inusitada, negligente ou imprópria dos Produtos;

d.   danos e perdas resultantes da mistura de produto ou 

produtos nos Produtos, com qualquer produto ou produtos 

de uma origem diferente da STAHL;

e.   reacção indesejável proveniente da utilização dos Produtos 

e resultante da embalagem dos Produtos;

f.   Produtos que tenham sido revendidos, processados, 

reembalados, adaptados e/ou alterados por qualquer forma;

g.   danos e perdas resultantes do incumprimento de 

instruções de segurança, de armazenagem ou de quaisquer 

outras instruções para a utilização, armazenagem, 

processamento, aplicação, etc., dos Produtos;

h.   danos e perdas consequentes, danos e perdas indirectos, 

incluindo mas não se limitando a perdas de lucros e danos 

e perdas de terceiros;

i.   danos e perdas relacionados com os Produtos em 

circunstâncias em que a Garantia não se aplica em 

conformidade com o artigo 8 (garantia); e

j.   violação de qualquer direito de patente pertencente a um 

terceiro relacionado com o Produto fornecido.

2.   Apesar das cláusulas nestas Condições de Venda e no 

Contrato, qualquer responsabilidade por parte da STAHL ao 

abrigo do Contrato ficará limitada a:

a.   substituição dos Produtos defeituosos; ou

b.   indemnização não excedendo o custo dos Produtos em 

questão se, de acordo com o discernimento da STAHL,  

tal substituição for impossível.

Se os Produtos não foram fabricados pela STAHL, a 

responsabilidade da STAHL não excederá, em qualquer caso,  

a responsabilidade do fornecedor da STAHL perante esta.

10. PAGAMENTOS

1.   O pagamento de todas as contas será efectuado dentro do 

período de tempo indicado na factura, sem qualquer desconto 

ou dedução seja por que razão for, excepto se acordado de 

forma diferente, por escrito. Se o Comprador não efectuar 

o pagamento dentro deste período de tempo, o Comprador 

ficará em incumprimento por força de lei, sem ser necessário 

qualquer aviso de incumprimento. A data valor indicada nos 

extractos bancários da STAHL será tida em consideração para 

constituir a data efectiva do pagamento.

2.   No caso de incumprimento no pagamento de uma factura 

na data do vencimento, o Comprador pagará juros de mora 

previstos na lei sobre o respectivo montante, sem prejuízo do 

direito da STAHL de reclamar a totalidade da compensação por 

danos e perdas a que legalmente tenha direito.

3.   Ao efectuar um Contrato, o Comprador será obrigado a 

fornecer, a pedido da STAHL, uma garantia adequada para 

o cumprimento do pagamento e de outras obrigações ao 

abrigo do Contrato. Uma garantia bancária ou carta de crédito 

serão as únicas formas de garantia aceitáveis. A STAHL pode 
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suspender o desempenho de qualquer obrigação, incluindo 

o fornecimento, até que a garantia exigida tenha sido 

providenciada.

4.   Se a STAHL fornecer os Produtos em prestações, as contas 

relacionadas com cada prestação serão tratadas como contas 

separadas e serão liquidadas de acordo com as condições de 

pagamento aplicáveis a todo o Contrato.

5.   Todos os pagamentos efectuados à STAHL pelo Comprador 

serão primeiramente aplicados para liquidar quaisquer juros 

e/ou custos pendentes devidos pelo Comprador e a seguir 

para liquidar os montantes devidos de quaisquer facturas 

pendentes, começando pelas com data mais atrasada.

6.   O Comprador pagará todos os custos, incluindo as despesas 

judiciais e extrajudiciais, incorridas na cobrança de qualquer 

débito devido pelo Comprador.

11. RESERVA DE TITULARIDADE

1.   Não obstante as outras cláusulas nestas Condições de Venda, 

a STAHL manterá a propriedade e titularidade dos Produtos 

fornecidos ao Comprador pela STAHL, até que o Comprador 

tenha efectuado o pagamento final e integral dos montantes 

(incluindo juros, custos e penalidades) em dívida perante a 

STAHL, ao abrigo de todos os Contratos realizados entre a 

STAHL e o Comprador, incluindo todas as obrigações conjuntas 

e todas as reclamações da STAHL baseadas no incumprimento 

por parte do Comprador e relacionadas com estes Contratos. No 

entanto, o Comprador pode, no curso normal da sua actividade, 

processar ou, no caso do Comprador ser um distribuidor da 

STAHL, vender estes Produtos propriedade da STAHL.

2.   O Comprador obterá, à sua própria custa, um seguro ade-

quado para os Produtos propriedade da STAHL. Este seguro 

abrangerá os riscos de perda, roubo e quaisquer outros para 

os quais este seguro é normalmente obtido no país em que o 

Comprador tem a sua sede/armazém.

3.   Quando as leis do país ou países para onde os Produtos se 

destinam, são enviados ou em que o Comprador se encontra 

não reconhecem a reserva de titularidade desta forma 

ou fixam requisitos específicos para a validade ou posse 

deste direito, no todo ou em parte, o Comprador informará 

pormenorizadamente a STAHL antes do fornecimento dos 

Produtos. O Comprador, a pedido da STAHL, cooperará para 

satisfazer estes requisitos ou — segundo critério da STAHL e 

em nome desta — toma posse dos Produtos (já fornecidos ou 

não) um direito de garantia que será semelhante em efeito à 

reserva de titularidade e que será aplicado contra terceiros. 

Ao assumir um Contrato, o Comprador concede à STAHL 

a autorização irrevogável para tomar quaisquer medidas 

necessárias para realizar o acima mencionado.

4.   Enquanto alguns Produtos estiverem sujeitos a reserva de 

titularidade ou o Comprador estiver sujeito a qualquer outra 

obrigação para tomar posse ou obter a posse de um direito 

de garantia semelhante sobre os Produtos, em conformidade 

com as cláusulas no artigo 11(3) das Condições de Venda, o 

Comprador não se comprometerá relativamente aos Produtos 

fornecidos pela STAHL nem os dificultará de qualquer forma.

12. FORÇA MAIOR

1.   Nenhuma das partes será responsável por quaisquer atrasos ou 

falhas de execução resultantes de acto para além do controlo 

de uma das partes (ou seja, força maior). No caso da STAHL, 

a força maior incluirá mas não se limitará a qualquer caso de 

catástrofe natural, greve, agitação laboral, doença por parte 

de funcionários ou pessoal da STAHL, lock -out, tumulto, falha 

ou atraso por parte dos fornecedores da STAHL relativamente 

à totalidade ou parte dos Produtos, acto de guerra, carência 

ou falha nas matérias -primas, epidemias, dificuldade ou falha 

de transportes , mobilização total ou parcial, proibição de 

importação e/ou exportação, regulamentações governamentais 

impostas após a celebração do Contrato, incêndio, explosão, 

falha de linha de comunicação, falha de energia, tremor de 

terra, inundação e desastres semelhantes. A força maior não 

será motivo para a não realização do pagamento.

2.   Durante a ocorrência de qualquer evento de força maior, o 

fornecimento a terceiros e outras obrigações serão suspensos. 

Se a execução das obrigações da STAHL for restrita ou impedi 

da por força maior durante um período superior a três (3) 

meses, cada outorgante poderá resolver o Contrato enviando 

um aviso por escrito para esse fim. No seguimento desse 

aviso, nenhuma das partes terá mais obrigações ao abrigo do 

Contrato, excepto se essas obrigações estiverem relacionadas 

com Produtos já fornecidos.

13. EXPORTAÇÃO

1.   Se os Produtos forem vendidos para exportação fora da União 

Europeia, o Comprador cumprirá, por sua conta, quaisquer 

formalidades alfandegárias. A pedido da STAHL, o Comprador 

demonstrará que cumpriu estas formalidades. O Comprador 

permitirá, à STAHL ou a terceiros designados por esta, o 

acesso necessário aos seus registos para determinar se  

todas as formalidades foram cumpridas.

14. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E/OU INDUSTRIAL

1.   No caso da STAHL ter direito a quaisquer direitos de 
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propriedade intelectual e/ou industrial em relação aos 

Produtos, a STAHL manterá esses direitos após o forne- 

cimento dos Produtos ao Comprador, excepto se houver  

acordo por escrito em contrá rio.

2.   O Comprador não retirará nem alterará qualquer indicação 

de qualquer direito de propriedade intelectual e/ou industrial 

resultante dos Produtos.

3.   Quando os Produtos forem fabricados com base numa 

fórmula fornecida pelo Comprador, este indemnizará e 

isentará a STAHL relativamente a qualquer reclamação por 

parte de terceiros e relacionada com os Produtos fornecidos, 

especialmente mas não se limitando a qualquer infracção 

de direitos de propriedade intelectual e/ou industrial 

pertencentes a terceiros.

15. NULIDADE

Se qualquer cláusula nas Condições de Venda for ou se tornar 

nula ou sem validade, a cláusula será obedecida dentro do 

possível. Neste caso, as outras cláusulas nas Condições de 

Venda permanecerão válidas e os parceiros substituirão um 

a cláusula inválida ou não aplicável por uma ou mais novas 

cláusulas que, na sua essência, sejam tão semelhantes  

quanto possível à original.

16. JURISDIÇÃO COMPETENTE

1.   As Condições de Venda, o Contrato e qualquer acordo 

resultante do Contrato ou relacionado com o Contrato  

serão regidos exclusivamente pela lei holandesa.

2.   Qualquer litígio resultante das Condições de Venda, do 

Contrato e de qualquer acordo resultante do Contrato ou 

relacionado com o Contrato será apresentado exclusivamente 

ao tribunal competente em Breda, Holanda, excepto se este 

for proibido por uma disposição jurídica obrigatória ou se a 

STAHL apresentar a questão num tribunal competente no  

local de actividade comercial ou residência do Comprador.

3.   A Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de 

Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG-Viena,  

11 de Abril de 1980) não se aplica às Condições de Venda ou  

ao Contrato ou a qualquer acordo resultante ou relacionado 

com o Contrato.

Estas condições de venda foram registradas na secretaria  

do Tribunal de Justiça na cidade de ’s-Hertogenbosch sob  

número 34/2015.


