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Condições Gerais de Venda 
 
As presentes Condições Gerais de Venda serão aplicadas a qualquer venda (material novo ou reparação) que a Busch Portugal, Lda 
efetue, anulando qualquer outra condição geral, incluindo as do comprador, salvo estas constem por escrito, estejam assinadas por 
ambas as partes e sejam de data posterior à das presentes. 
 
Propostas: O presente orçamento é válido durante o ano em curso e restringe-se exclusivamente ao seu conteúdo. Para o 
cumprimento do contrato é imprescindível a aceitação do orçamento mediante a sua assinatura. Assim, não se efetuará a reparação 
de nenhum equipamento sem a receção da aceitação do orçamento. 
 
Preços: Os preços indicados entendem-se para o material nas instalações da Busch Portugal, Lda, aos quais acrescem portes de 
envio, a calcular em cada caso. Os preços indicados não incluem IVA, a acrescentar em cada caso à taxa legal em vigor, e podem estar 
sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Busch Portugal, Lda reserva-se a propriedade do produto até ao pagamento do mesmo. 
 
Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado no prazo que consta na proposta. No caso de as condições de pagamento não 
estarem indicadas na mesma, estas serão a 30 dias da data da fatura. Em caso do não pagamento dentro do prazo acordado, debitar-
se-ão juros de mora à taxa de 11%. 
 
Entrega: Os produtos devidamente embalados e com a documentação correspondente serão postos à disponibilidade do comprador 
num prazo máximo de 30 dias desde a data de aceitação da proposta, salvo se nesta conste o contrário. 
 
Os custos de transporte em qualquer venda ou reparação serão a cargo do comprador, não se aceitando, em caso de reparação, a 
receção de material com portes a pagar. 
 
A Busch Portugal, Lda, reserva-se o direito de incluir no produto, ou reparação, o custo de armazenamento se, decorrido um mês 
desde a comunicação ao comprador de que o material se encontra pronto para recolha, este não foi recolhido. Decorrido um ano, a 
Busch Portugal, Lda tratará de se desfazer, por conta do comprador, do material não recolhido. 
 
Devoluções: Não se aceitará qualquer devolução sem acordo prévio de ambas as partes, assim como a devolução de produtos 
obsoletos ou fabricados de modo especial. Em caso algum serão aceites devoluções com portes por pagar. 
 
Garantia: A Busch Portugal, Lda garante ao comprador o correto funcionamento do produto adquirido mediante a substituição ou 
reparação de peças, a indicar pela Busch Portugal, Lda, por um prazo de 18 meses para produtos novos e 12 meses para reparações, 
em ambos os casos desde a data que consta na guia de remessa da entrega. 
 
O comprador deverá comunicar por escrito à Busch Portugal, Lda o defeito do material, e enviá-lo com os portes pagos. Todas as 
reparações, estejam ou não em garantia, serão efetuadas nas instalações da Busch Portugal, Lda, salvo acordo em contrário, e em 
cujos casos o comprador pagará os custos decorrentes da deslocação. Uma vez reparado, o material será enviado ao comprador 
acrescido dos portes de envio. As peças substituídas ficarão em poder de Busch Portugal, Lda. 
 
A garantia não se aplicará se o equipamento não estiver corretamente instalado, caso tenha sido utilizado de forma incorreta, para 
uma aplicação diferente da prevista, em condições anómalas de funcionamento (tensão de alimentação incorreta, pressão de água 
fora do normal, temperatura excessiva, etc.), por não ter sido realizada a manutenção indicada no Manual de Instruções, ou caso se 
tenha alterado o equipamento sem autorização prévia e por escrito da Busch Portugal, Lda. 
 
A garantia não cobre as peças de desgaste ou que formem parte da manutenção regular da bomba (elementos filtrantes, filtros de 
escape, lubrificantes, etc.). 
 
Os componentes e acessórios que não sejam fabricados pela Busch, e possuam a sua correspondente placa ou marca identificativa, 
estarão cobertos pela garantia que oferece o seu fabricante. 
 
Responsabilidade: A responsabilidade da Busch Portugal, Lda está estritamente limitada às obrigações de substituição e reparações 
específicas, retirando à Busch Portugal, Lda qualquer exigência por parte do comprador de indemnização por qualquer tipo de danos 
ou prejuízos, tais como acidentes pessoais, danos materiais, perdas de produção, etc. 
 
Jurisdição: Em caso de litígio entre as partes contratantes, é competente o Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, com expressa 
renúncia a qualquer outro, se outra não for a obrigação legal vigente. 


