
Versão 3: 05 de Janeiro de 2022 
As seguintes condições são sempre 
aplicáveis, salvo disposição expressa em 
contrário.   

1. DEFINIÇÕES

As presentes condições gerais de venda 
consideram as seguintes definições, são 
estas:

a) VENDEDOR: A empresa QUERO GRUPO
JC-ELECTRONICS SPAIN SLU, com C.I.F
B-78964368, cuja sede social se situa na
cidade de Móstoles, Espanha. Para efeitos
de regulamentação e política, será referida
como Quero Automation.

b) COMPRA: O destinatário da mercadoria,
emissor da ordem de compra ou o
destinatário da factura de venda.

c) BENS: Todos e cada um dos produtos ou
equipamentos, objecto da encomenda, nota
de encomenda ou contrato, indicados e
descritos em qualquer documento oficial de
vendas.

d) CONTRATO: O acordo entre o comprador
e Quero Automation será considerado
concluído na sede social da Quero
Automation na cidade de Madrid no
momento da aceitação da ordem de compra
pela Quero Automation.

e) PEDIDO DE COMPRA: O pedido ou
encomenda das mercadorias pelo
comprador.

f) DISPONIBILIDADE DAS MERCADORIAS: A
aptidão para satisfazer as aplicações a que as
mercadorias se destinam, das quais
considerar que foram concebidas  e
produzidas, bem como em que condições
deverão ser utilizadas.

g) QUALIDADE DAS MERCADORIAS: O
conjunto total de características,
propriedades e componentes que as
constitui.

h) GARANTIA: A obrigação de assegurar
as condições de qualidade e idoneidade
nos termos e validade indicados pela Quero.

i) ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO DO
PEDIDO DE COMPRA: O pedido de
compra pode ser aceite ou rejeitado
dentro de um prazo não superior a oito (8)
dias.

j) LUGARES DE ENTREGA: Todo o
território nacional espanhol e qualquer
parte do Mundo onde as entregas
possam ser feitas através de um operador
logístico.

k) TOL: Loja OnLine; Plataforma Web onde
pode consultar, or çamentar e comprar
produtos novos ou recondicionados.

2. ÂMBITO E EFEITOS

a) As presentes condições gerais de venda
são aplicáveis aos produtos, equipamentos
ou bens destinados ao comprador e
comercializados em Espanha ou noutros
países pela Quero Automation.

b) O contrato será considerado celebrado na
sequência de uma ordem de compra do
comprador e aceitação pela Quero
Automation.

c) O pedido de compra deve ser feito por
escrito pelo seguinte e-mail:
pedidos@queroautomation.com e deve
cumprir os seguintes requisitos, sendo estes:
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- Nome e identificação da empresa;
- Número do pedido de compra (se
aplicável);
- Número(s) da(s) peça(s) (código do
material do fabricante);
- Quantidade em unidades;
- Descrição do material;
- Data do Pedido de Compra;
- Preço líquido;
- Subtotal;
- Incluir o valor do IVA;
- Montante mínimo da encomenda: 50
euros para o território nacional espanhol,
200 euros para a União Europeia e 400
euros para a América Latina.
- Moeda;
- Pessoa de contacto;
- Local de entrega (morada completa);
- Aceita entregas parciais (Sim/Não).

Observações: Se o material for enviado 
para um local diferente da sua morada 
habitual, notifique para nova morada e a 
pessoa que irá receber o material com o 
prazo e horário de entrega.   

Condições de facturação na TOL: 
Alternativamente, os clientes podem 
introduzir as suas encomendas através do 
Quero Automation TOL Online Shop: https://
www.queroautomation.com/tienda -
repuestos-automatizacion/

Nota: Para introduzir encomendas via TOL, 
utilizador deve ter criado e preenchido a sua 
conta com as informações solicitadas pelo 
sistema. As encomendas que são 
introduzidas pela TOL estão sujeitas a 
modificações e serão registadas com os 
descontos de base para o cliente. 
Independentemente do método de 
entrada, a nota de encomenda será 
redigida por estas mesmas condições gerais 
de venda. 

As encomendas, modificações ou 
cancelamento de encomendas para serem 
válidas devem ser solicitadas e aprovadas 
por escrito para:

pedidos@queroautomation.com.

As alterações que não estejam por escrito 
não serão aceites.   

3. OFERTA OU PROPOSTA

A oferta ou proposta, excepto para 
qualquer indicação escrita da Quero 
Automation, será válida por um máximo de 
dez (10) dias a partir da data de emissão.   

4. LOTE DE VENDAS INDIVISÍVEL

O lote de vendas é entendido como sendo 
a quantidade reportada pela Quero 
Automation no índice de referência da lista 
de preços que é a quantidade mínima 
que comprador pode encomendar. 
Entende-se que esta quantidade pode ser 
alterada unilateralmente pelo vendedor 
em qualquer altura. É necessário consultar 
a quantidade antes da compra.

5. PREÇOS

a) Os preços dos bens publicados na Loja
OnLine ou o documento enviado por
qualquer vendedor de Quero Automation,
são entendidos em Euros, no entanto,
podem ser comunicados em dólares,
pesos ou moeda corrente, etc., conforme o
caso e são exclusivamente devidos ao
valor dos bens e serviços. O valor citado
será pago no TRM do dia em que a
factura do equipamento for emitida.
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b) Todos os custos que não sejam  custos
de transporte, seguros e outras despesas, o
comprador suportará os custos e despesas
da entrega da mercadoria, se não forem
previamente acordados.

c) Quero Automation, em qualquer altura,
reserva-se o direito de modificar sem aviso
prévio a lista de preços com base em
modificações directas feitas pelo fabricante
ou fornecedor internacional.

d) Os impostos atribuíveis às vendas não
estão incluídos e serão legalizados de
acordo com a tarifa em vigor no momento
da facturação.

e) O preço inclui o custo dos testes de
fábrica dos bens normalmente efectuados
pelo fabricante. Se o Comprador necessitar
de testes adicionais ou especiais, tais testes
serão efectuados com custos

extraordinários do Comprador, sujeitos a 
acordo prévio e aceitação pelo Comprador 
do âmbito e do valor destes.

f) Quaisquer despesas causadas por atrasos
na entrega dos bens não imputáveis ao
vendedor serão por conta do comprador,
tais como, por exemplo, a nacionalização
dos bens.

6. ACEITAÇÃO DO CONTRATO, DA
MERCADORIA E DA FACTURA

a) O contrato será considerado concluído e
aceite quando a Quero Automation
confirmar ao comprador a recepção da sua
ordem de compra e a sua aceitação de
acordo com as condições estabelecidas no
presente documento.

b) Nota: As encomendas podem ser
recebidas até às 16:00 horas, hora local de
Espanha; após esta hora serão processadas
no dia seguinte. Após a encomenda ter sido

verificada, esta será então processada e 
confirmada por via eletrónica.   

b) O envio de peças pelo cliente ao
vendedor (Quero) assume uma encomenda
por parte do cliente para as peças
oferecidas. No caso de não receber
confirmação, ordem de compra ou número
de encomenda no prazo de 90 dias úteis
após a confirmação do orçamento, o
pedido será arquivado.

Para peças enviadas fora de orçamento, 
serão aplicados os mesmos prazos indicados 
acima; e se o cliente não aceitar  orçamento  
apresentado, será responsável pela 
devolução da peça. 

c) Em caso de não recepcionar a factura de
venda por qualquer razão, o comprador
deve informar a Quero Automation por
escrito ou por e-mail no prazo de dez (10)
dias úteis após o envio da mercadoria pela
Quero Automation. A não recepção ou
substituição incorrecta da factura de venda
não desvincula o comprador das obrigações
decorrentes do contrato e dos prazos
temporais.

d) Procedimento para devoluções e notas
de crédito: Quero Automation tem o pessoal
necessário para receber e gerir os pedidos
de notas de crédito, facturas devolvidas ou
notas de crédito e devoluções, através dos
seguintes meios:

Telefone Madrid: 91-6852403 (opção 5) 
departamento financeiro e contabilístico. 
Ou como meio alternativo pelo e-mail 
comercial: 

pedidos@queroautomation.com 
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6.1. DEVOLUÇÕES 

1. Pedido de Nota de Crédito, Factura de
Devolução ou Nota de Crédito para
alteração da factura:

Se a data do pedido de devolução for 
superior a 60 dias após a entrega do 
material, a autorização será dada pelo 
vendedor após avaliação do caso e da 
causa da alteração. Quero Automation 
reserva-se o direito de aceitar a nota de 
crédito ou  cancelR a factura.    

2. Caso a data de entrega for inferior a 60
dias: Quero Automation emitirá a nota de
crédito ou nova factura em negativo se
necessário; para este pedido o cliente
deverá devolver os documentos de venda
originais.

a) Nota de crédito e/ou pedido de nota de
crédito devido a erro da Quero Automation
com devolução de material:

- Após verificação do erro, Quero Automation
é obrigada a recolher a mercadoria. O cliente
deve entregar o material em bom estado, na
caixa original, sem danos na embalagem
(validação do controlo de qualidade),
devolver uma cópia dos documentos de
venda e incluir o formulário de
devolução. Se a embalagem for danificada,
Quero Automation reserva-se o direito de
autorizar a devolução do material.

b) Pedido de nota de crédito e/ou de nota
de crédito devido a erro do Cliente: Quero
Automation reserva-se o direito de aceitar a
devolução do equipamento tendo em
conta a revisão e aprovação ou não por
controlo de qualidade Se ao receber a
mercadoria, o comprador ou a pessoa que a
recebe, observar erros na expedição tais
como referências cruzadas, diferença nas

quantidades, documentação incompleta, 
embalagem e danos durante o transporte, 
qualquer defeito de qualidade ou 
encomendas duplicadas, o comprador é 
obrigado a notificar por escrito os correios 
autorizados,nomeadamente:

 seguimiento@queroautomation.com ou 
pedidos@queroautomation.com no  

momento da entrega.  

c) A devolução de novos bens deve ser feita
nos cinco (5) dias seguintes; se os produtos
não forem fisicamente recebidos, entender-
se-á que o processo é cancelado, e o pedido
de devolução deve ser registado
novamente. Após estes cinco (5) dias úteis,
entende-se que o comprador aceita que
recebeu a mercadoria indicada na factura,
completa, em bom estado e sem defeitos
de qualidade.

d) A devolução física de um produto deve
ser feita em conformidade:

- O comprador deve juntar à devolução do
produto os documentos originais de venda
ou fotocópia (quando aplicável) e o e-mail de
pedido com todos os dados necessários.

- No exterior da caixa terá uma etiqueta ou
autocolante com todos os detalhes da Quero
Automation, relacione o número da oferta
ou número de encomenda enviado pela
Quero, para a seguinte morada: Regordoño
número 13 Polígono Industrial Regordoño.

NOTA: Nenhuma nota de crédito será 
processada sem a respectiva documentação.

- No caso da nota de crédito ser devida à
perda da factura, o comprador deve juntar a
reclamação devida e a nova factura deve ser
paga em dinheiro ou, na sua falta, o tempo
máximo permitido na factura original.
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3. Uma vez inspeccionado o material,
quantidade e condição, bem como a
recepção dos documentos, enviaremos ao
comprador a nota de crédito ou factura em
negativo; no caso de haver qualquer
problema com o produto ou com a
documentação, a nota de crédito ou a
factura em negativo para devolução poderá
ser rejeitada e, neste sentido, o comprador
receberá também uma comunicação e a
devolução dos bens enviados

a) As devoluções solicitadas pelo comprador
estarão sujeitas às seguintes condições
exigidas pela Quero Automation:

4. Produto em condições de venda, as
mercadorias devolvidas serão rejeitadas ou
aceites pelo vendedor após verificação e
análise do estado em que se encontram e
das quantidades devolvidas.

5. O comprador deverá juntar uma cópia
da factura.

6. O valor do transporte e do seguro será
suportado pelo Comprador.

7. O valor da mercadoria devolvida será
descontado até 25% para material de alta
rotação ou 50% para material novo
importado e até 25% para material
recondicionado, para encargos
administrativos quando esta devolução for
solicitada por engano do cliente e o
fabricante aceitar a devolução.

b) Devolução do material Transporte pago
assim que o cliente receber o material, a
peça defeituosa deve ser enviada para as
instalações da Quero Automation antes da
data indicada na folha 3 (7 dias de
calendário a contar da recepção), a
considerar:

- Todos os envios, sem excepção, devem
ser devidamente documentados,
indicando, entre outras coisas, o serviço a
ser prestado.

- Não serão aceites devoluções mais de 7
dias após o material ter sido enviado.

- Qualquer material de troca que deva ser
devolvido antes deste período ter expirado
deve ser autorizado pela Quero Automation
e deve satisfazer os requisitos de
integridade (embalagem original e não ter
sido instalada ou manipulada).

- Se estes requisitos forem satisfeitos, a
peça será depreciada com 25% do custo
total da peça, o serviço de caixa selada e a
referida peça deve vir com portes pagos.

- Anexando o aviso de envio do recebido e a
folha 3.

- O envio deve ser sempre feito para os
escritórios principais do Quero Automation
em Regordono nº 13, a menos que seja
indicada uma morada diferente.

c) Devoluções de troca: Será feita uma
depreciação sobre a parte completa, quer
nova ou recondicionada, e não sobre o
preço de troca, desde que as condições de
devolução acima mencionadas sejam
cumpridas e nomeadas no ponto 3 do
numeral b desta secção.

- Os custos de manuseamento e transporte
expressos não podem ser reembolsados em
qualquer caso.

d) O material devolvido em condições
reparáveis deve satisfazer os seguintes
requisitos:
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- Não deve encontra-se queimada com
óleo ou fluidos, atacada por agentes
corrosivos, oxidada, com sujidade que não
pode ser removida, etc …

- Que não tenha sido manipulado por
empresas externas ou por pessoal não
qualificado;

- Estas peças, incluindo a caixa, devem ser
encontradas com todos os seus
componentes montados de acordo com a
referência e composição definidas pelo
fabricante, sem qualquer defeito de ruptura.

- Uma devolução ou reclamação de
garantia não justifica um atraso no
pagamento por parte do comprador de
quaisquer obrigações contratuais
pendentes. Qualquer devolução pelo
comprador implica uma nota de crédito ou
uma factura negativa.

- O comprador aceita e compromete-se a
não devolver a mercadoria quando o
contrato tiver sido aceite pelas partes, com
excepção do não cumprimento das datas
acordadas com uma diferença temporal
evidente de mais de 20% em relação ao
original.

- As devoluções não serão aceites para
cancelamento de dívidas pendentes por
parte do comprador.

- Quero Automation reserva-se o direito de
aceitar devoluções de equipamentos ou
bens de importação directa para o
comprador ou de fabrico especial a
encomendar.

7. CONDIÇÕES DE VENDA

a) O âmbito, extensão e execução da
entrega dos bens é definido no contrato. Por
conseguinte, quaisquer produtos,

equipamento ou bens que não estejam 
incluídos no contrato devem ser facturados 
separadamente e adicionalmente. 

b) Quero Automation reserva-se ao Direito de
modificar ou substituir parcial ou totalmente
as características dos bens com objectivo de
obter e fornecer outro de qualidade,
características e serviço equivalente ou
superior.

8. MODIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE
ENCOMENDAS

O cancelamento ou modificação de linhas ou 
encomendas completas deve ser solicitado 
durante o dia útil seguinte à recepção do 
aviso de recepção da ordem de compra por 
e-mail ou através da Loja OnLine. Quero
Automation só aceitará o cancelamento ou
modificação para esse tipo de produto se o
pedido for feito dentro desse período ou na
ausência de tal pedido por incumprimento
das datas de entrega indicadas no e-mail de
confirmação de pedido para novos produtos
ou troca/reparação e/ou projectos. Para
qualquer pedido subsequente, Quero
Automation reserva-se o direito de aceitar ou
rejeitar o mesmo.

Excepção: As excepções ao direito de 
alteração ou cancelamento são os contratos 
de fornecimento de bens feitos segundo 
especificações claramente personalizadas 
do consumidor ou pedidos de entregas 
urgentes.   

d) O envio da ordem de compra implica,
sem reservas, o conhecimento, por parte do
comprador, destas condições gerais de
venda. Qualquer acordo que não se aplique
a estas condições gerais de venda deve ser
feito por escrito, assinado e aceite pelas
partes, a fim de adquirir valor contratual.
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e) Quero Automation não aceita nem
reconhece qualquer acordo ou
compromisso que não tenha sido
estabelecido por um representante prévia
e legalmente autorizado da Quero
Automation.

f) Em alguns casos, Quero Automation
exige o pagamento de um adiantamento,
que será indicado na proposta e o contrato
só será considerado concluído quando o
comprador tiver pago o referido
adiantamento.

9.EXPEDIÇÃO, ENTREGAE FACTURAÇÃO

a) A entrega da mercadoria será feita nas
instalações do cliente, sendo os custos de
transporte e seguro suportados pelo
comprador, salvo negociação em contrário. A
expedição e entrega das mercadorias será
feita a partir do armazém principal de
distribuição da Quero Automation ou da sede
do seu parceiro na Holanda, através de um
sistema de transporte contratado pelo
vendedor. Se o comprador necessitar de um
meio de transporte diferente para as suas
entregas, o valor de transporte e os custos
associados serão suportados pelo comprador.
Em qualquer caso, o comprador poderá
também reclamar a mercadoria nas
instalações da Quero Automation; sem custos
adicionais ou reduções, mediante pedido,
aprovação e coordenação com o
representante de vendas.

b) Para trocas padrão, a peça defeituosa deve
ser enviada com antecedência, transporte
pago, posteriormente e após verificação da
referência, procederemos ao envio de uma
peça com a mesma referência ou 100%
compatível.

c) Para troca antecipada, o envio da peça será
gerido para evitar a paragem da

máquina, sendo que este serviço é apenas 
válido para clientes com crédito em aberto. Os 
novos clientes serão facturados e após a 
recepção da peça processaremos o pagamento 
da diferença. Parte com a mesma referência ou 
100% compatível. 

d) Para reparações, uma vez recebida a peça, o
seu estado será verificado; para o qual será
enviado um breve relatório da situação da
reparação. As peças devem incluir todos os
componentes de acordo com a referência,
montados e sem manipulação.

- As partes que consistem em várias referências
devem ser citadas separadamente.

- Apenas o funcionamento correcto da parte
reparada e não de toda a montagem é
assumido se a reparação de toda a montagem
não for aceite.

e) Reparações NÃO padronizadas: Em todos os
casos, a peça deve ser enviada de forma
documentada e detalhada com a avaria,
manuais, diagramas eléctricos e toda a
informação relacionada com o equipamento.

- O prazo de entrega do orçamento será de 2 a
3 semanas a partir da recepção da peça.

- Se o cliente aceitar o orçamento, o tempo
médio de reparação é entre 10 e 12 semanas.

- Se o cliente não aceitar o orçamento, os
custos de envio e manuseamento serão
facturados para análise da peça e horas de
oficina. Este montante será facturado ao
cliente com o correspondente detalhe de
horas e actividades em cada caso.
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- O cliente será responsável pelos custos de
transporte da peça.

- Se o serviço express for contratado, não
haverá oportunidade de reembolsar os
custos de processamento urgente, nem os
custos associados ao transporte.

- O cliente deve verificar o correcto
funcionamento da peça reparada enviada
no prazo de 7 dias após o envio, caso
contrário, o período de garantia terá início
sem qualquer atraso adicional.

- No caso da peça reparada não funcionar
durante os testes SAT na instalação do
cliente, a garantia e a revisão podem ser
solicitadas.

- Uma vez que a peça tenha sido verificada
sob garantia e esteja a funcionar
correctamente, o equipamento será
devolvido com um custo cobrado na factura
de 15% do valor original do equipamento; no
caso de não estar funcional, 80% do
montante total pago pelo serviço será
creditado numa Nota de Crédito ou factura
negativa.

- Os atrasos que possam ocorrer na entrega
dos bens não imputáveis ao vendedor, não
constituem causa de anulação da
encomenda pelo comprador pelo período
de 20 dias.

- Se a mercadoria não puder ser expedida e
entregue na sua totalidade devido a causas
ou circunstâncias imputáveis ao
Comprador, este terá que suportar todos os
custos incorridos pelo Vendedor para a
preparação e colocação da mercadoria em
armazém, manuseamento, transporte,
armazenamento, inspecções, seguros, etc.,
apensas ao Comprador. Estes custos serão
reembolsados pelo Comprador mediante
apresentação da factura correspondente.

h) O comprador compromete-se, através
de um funcionário com poderes para o
fazer, a aceitar legalmente a factura de
venda. O comprador aceita processar os
pagamentos com suporte físico ou digital
da factura, sendo em qualquer caso um
documento legal, digital ou físico.

i) As obrigações decorrentes dos produtos
vendidos tornam-se exigíveis e pagáveis
mediante apresentação da factura e são
exigíveis sem necessidade de uma
injunção, a qual é renunciada pelo
comprador.

j) Cada uma das empresas que são servidas
pela Quero Automation e que utilizam as
condições comerciais deve assinar uma
nota promissória como suporte para o
crédito aprovado e consulta nas instituições
de crédito.

10. PERÍODO DE ENTREGA

a) Uma vez aceite a ordem de compra, o
prazo de entrega das mercadorias
disponíveis no armazém da Quero
Automation, esta será:

- Para a cidade de Madrid: Dois (2) dias úteis
a partir do dia da confirmação da
encomenda de novo equipamento.

- Para entregas de novo equipamento no
resto do país: Três (3) dias úteis, em cidades
próximas. Para entregas em locais especiais
devido à topografia, ruralidade ou ordem
pública, etc., o tempo exigido pelas
empresas de transporte para fazer a entrega
final será tomado.

- Para mercadoria que não esteja disponível
no momento em que a Quero Automation
receber o pedido de compra, o prazo será o
informado na verificação e confirmação do
pedido.
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- Para mercadorias novas que se 
encontrem no armazém do fabricante, a
entrega na cidade de Madrid será de
quatro (4) dias úteis após a confirmação e
verificação da encomenda.

- Para mercadorias que se encontram
no armazém do fabricante, a entrega no
resto do país será de cinco (5) dias
úteis, em cidades próximas. Para entregas
em locais especiais devido à topografia,
ruralidade ou ordem pública, etc., o
tempo exigido pelas empresas de
transporte para fazer a entrega final será
tomado.

- Para mercadorias novas com entrega
em países que não a Espanha e que
estejam em stock, o tempo será
determinado pelo operador logístico e 
pode variar dependendo dos processos de 
importação, pesos, medidas, 
alfândegas e nacionalização.

b) Para bens de fabrico especial ou
montagem local, os termos serão
previamente acordados e terão início a
partir da data de assinatura do contrato
entre as partes.

c) Os tempos de reparação padrão são
entre 10 e 12 semanas e a reparação
express no menor tempo possível a partir
da recepção da peça na oficina (Holanda).
Estes tempos estão sujeitos a variações
que serão avaliadas pelo reparador em
função do stock, da complexidade da peça
e dos danos. Em qualquer caso, o
comprador será informado por escrito.

d) Os prazos de entrega para ISD,
Exchange, Advance, Pack, são entre 5 e
7 dias úteis e estão sujeitos a variações
em função do stock, da complexidade da
peça e dos danos que esta apresenta.

- Se for necessária uma entrega
programada, esta deve ser solicitada com o
serviço de paragens da máquina (48 horas
se a encomenda for feita antes das 12.00
horas).

e) O prazo solicitado pelo comprador deve
ser indicado na ordem de compra e o prazo
finalmente estipulado para o contrato será
prazo aceite e confirmado pela Quero
Automation na confirmação da Ordem de
Compra efectuada.

f) O comprador aceita que o prazo de
entrega pode ser alterado pelas seguintes
razões:

- Recepção tardia por Quero Automation
dos dados ou obrigações necessárias para
a execução da Ordem de Compra.

- Prazos de entrega modificados por parte
do fabricante do equipamento.

- Alteração posterior da encomenda pelo
comprador: "Quero Automation só aceitará
modificações até 1 (um) dia útil após a
recepção da confirmação da encomenda,
desde que a encomenda não tenha sido
facturada. Qualquer modificação ou
cancelamento de uma encomenda
solicitada pelo comprador deve ser enviada
por e-mail para
pedidos@queroautomation.com. Indicando
a versão ou "alteração" para identificar a
última actualização.

- Em caso de circunstâncias imprevisíveis
ou de força maior (guerra, distúrbios
públicos, greves, incidentes
meteorológicos, etc.).

g) O cliente pode reclamar a encomenda
no armazém da Quero Automation de
segunda a sexta-feira, das 10:00h às 14:00h.
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h) A ordem de compra do cliente deve
especificar que o material que será
recolhido é absolutamente necessário que
a pessoa que recebe a ordem tenha o
carimbo da empresa ou a carta de
autorização.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) As condições de pagamento serão as
indicadas na factura de venda, ou as
indicadas na oferta, ou as acordadas num
acordo específico previamente
estabelecido entre o vendedor e o
comprador e aprovado pelo departamento
financeiro e pela companhia de seguros.

b) No caso de entregas parciais, o
pagamento deve ser efectuado para cada
um dos produtos, equipamentos ou
mercadorias entregues de acordo com as
condições estabelecidas na nota de
encomenda e indicadas na factura
correspondente.

c) Os prazos de pagamento devem ser
cumpridos mesmo que, por razões fora do
controlo do vendedor, a entrega, montagem
ou aceitação da mercadoria seja atrasada ou
impossível, ou por outras razões não
imputáveis à Quero Automation.

d) Todas as facturas de venda devem ser
pagas à Quero Automation, directamente
ou por depósito em bancos ou outras
instituições previamente notificadas pelo
Vendedor.

e) Se o pagamento for efectuado por
cheque e o cheque for devolvido por razões
fora do controlo da Quero Automation, o
comprador será responsável pelo
pagamento de uma penalidade igual ao
montante máximo legalmente permitido
do cheque, de acordo com o código
comercial e código penal aplicáveis.

12. JUROS DE MORA

O simples atraso no pagamento 
das obrigações dentro dos termos 
acordados pelas partes contratantes, 
dará à Quero Automation o direito de 
exigir, a partir do termo do prazo, os 
juros legais à taxa moratória mais alta 
permitida por lei e de acordo com os 
acordos no ficheiro do cliente.   

13. MODIFICAÇÕES AO CONTRATO

Todas as modificações solicitadas pelo 
comprador devem ser enviadas por escrito 
à Quero Automation.   

Os acertos de tempo criados por qualquer 
causa podem ser reportados e aceites por 
telefone pelo cliente. Esta chamada de 
relatório pode ser feita pelo departamento 
de vendas, compras ou logística da 
empresa.  

14. ESTUDO DE CRÉDITO

O comprador deve enviar o pedido de 
crédito à Quero Automation no formato 
FORMULÁRIO DO CLIENTE, acompanhado 
de todos os documentos solicitados como 
anexos.  

No final do estudo de crédito, Quero 
Automation informará sobre o alcance das 
alterações, novos prazos de entrega, se 
aplicável, ajustamentos de preços e outras 
condições. É aceite que o prazo e as 
condições de entrega originais serão 
revistos. Em nenhum caso o pedido de 
modificação exonera o comprador da sua 
responsabilidade originalmente contratada 
no contrato, nem pode atrasar a execução 
do contrato, aceitando se necessário a 
entrega dos bens no estado em que foram 
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entregues, mesmo que haja um atraso de 
mais de vinte (20) dias na definição e 
aceitação das modificações solicitadas.  

Nota: A primeira compra poderá ser 
feita com antecedência, desde que o 
estudo de crédito seja aprovado. Esta 
restrição pode ser ajustada de acordo 
com o cliente, mediante acordo entre as 
Partes.  

15. GARANTIA

a) Quero Automation garante na sua
plenitude as condições de qualidade,
segurança e adequação contidas nas
características técnicas dos produtos,
equipamentos ou mercadorias entregues,
bem como o seu bom estado e
funcionamento correcto, transferidos
directamente do fabricante, reparador ou
recondicionador.

b) Os produtos, equipamentos ou bens
fornecidos pela Quero Automation são
produzidos com matérias-primas e
materiais de primeira qualidade, de acordo
com as normas internacionais e nacionais
aplicáveis a cada um deles e com os
desenhos particulares das respectivas
marcas distribuídas ou montadas, que
deixam as fábricas do fabricante tendo
previamente cumprido as verificações e
inspecções e satisfazendo os testes de rotina
de acordo com as normas em vigor; para
efeitos de produto serão regidos de acordo
com as garantias e certificação do fabricante
e no caso de equipamentos
recondicionados ou reparados de acordo
com as certificações obtidas pela JC
Electronics.

c) Quero Automation não garante os bens
contra o uso indevido, ou quando cumprem
as normas e práticas actuais de aplicação
e regulamentos técnicos obrigatórios,
aplicação de magnitudes eléctricas,
mecânicas, físicas ou climáticas diferentes
para cada produto, equipamento ou bem
fornecido ao comprador ou utilizador.

d) Quero Automation compromete-se a
reparar ou substituir gratuitamente todas as
peças e componentes da mercadoria
durante o período de garantia. Uma vez que
a reclamação tenha sido avaliada pelo seu
representante, ou seja, os bens estão dentro
de doze (12) meses a partir da data de
entrega ao primeiro comprador pelo
Fabricante, dezoito (18) meses a partir da
data de fabrico ou do período indicado no
certificado de qualidade e garantia, se
diferente. (Note que os produtos
recondicionados, troca ou reparação têm
uma garantia de 24 meses). Esta garantia de
troca é ajustada e transferida directamente
do fabricante, reparador ou recondicionador.

e) Modificações, utilização inadequada,
instalação sem ter em conta as
recomendações e instruções do fabricante
e/ou Quero Automation e as características
de concepção da mercadoria, bem como a
reparação ou intervenção não autorizada
pelo comprador ou por terceiros nos
produtos ou equipamentos, resultarão na
isenção de responsabilidade do vendedor
pela garantia.

f) Se a garantia não se aplicar por qualquer
das razões descritas no ponto anterior, a
garantia será tratada como uma reparação
padrão com uma nova garantia de 12 meses.

- Todas as peças e reparações enviadas
devem ser verificadas pelo cliente após a
sua recepção. Após um período de 24 horas
não serão aceites reclamações por danos
estéticos ou de transporte.
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g) Todas as peças novas, recondicionadas e
reparadas são 100% testadas em bancos de
laboratório certificados; Portanto, se a
peça enviada não funcionar na instalação
do cliente em testes SAT ou na fábrica, o
serviço de garantia deve ser solicitado,
enviando a peça com porte pago, para a
morada da Quero Automation Regordoño
13.

- Recomenda-se ao cliente que efectue
uma verificação total do seu sistema para
determinar que a falha não pertence a um
elemento adjacente.

- O retest da peça tem um custo de 15% do
preço de venda. Se a garantia for aceite
devido a danos estruturais na peça sob a
responsabilidade do fabricante ou do
recondicionador, não será cobrada
qualquer taxa e será enviada uma nova
peça.

- Se a garantia não for aceite porque o
relatório e os testes determinam que a
falha se deve a manipulação incorrecta,
instalação, sobretensão ou subtensão,
descargas atmosféricas ou contacto
indevido com qualquer agente poluente,
será feita uma carga para testar a peça por
um montante que será determinado pelo
valor da peça e com um montante mínimo
de 250 euros, sendo os intervalos de
avaliação os seguintes

- Os serviços de ensaio serão facturados de
acordo com o valor da peça: < 500 euros =
250 euros; 500 - 1.000 = 300 euros; 1.000
-2.000 = 350 euros; 2.000 - 3.000 = 450
euros; > 3.000 consultar.

- Os serviços de backup ou recarga do
projecto serão facturados como testes,
dependendo do valor da peça.

h) Se o cliente desejar manter o projecto
original instalado no equipamento
electrónico, serão prestados os seguintes
serviços como PLC, HMI o IPC deve autorizar
por formulario ou por correio electrónico;
Caso contrário, a unidade será enviada de
acordo com as normas do fabricante
original.

- Em caso de pedido de parametrização,
resgate e/ou serviço de carga de projecto,
cliente deve consultar o custo em cada
caso.

i) Relatório de reparação: Para solicitar um
relatório de reparação, este deve ser
indicado durante o correio de pedido e
com o vendedor designado no momento
do pedido de reparação; os relatórios de
reparação não são oferecidos para
reparações standard ou não standard para
as quais o cliente não tenha sido
previamente informado. Este serviço
chama-se "Serviço Especializado" e,
dependendo da reparação, está sujeito a
um custo, para o qual é recomendada
uma consulta prévia.

- Um relatório detalhado sobre os
componentes defeituosos e os que devem
ser substituídos é fornecido e
documentado com fotografias e vídeos
num banco de laboratório. Este serviço
pode ser utilizado em caso de seguros e
reclamações.

J) Responsabilidade do utilizador: Todos os
nossos produtos; SAT e reparações; foram
testados num banco de laboratório
segundo as normas do fabricante para que
possamos certificar a sua funcionalidade a
100% com os seus valores nominais. Devido
à LOPD (Privacy Policy and Data
Protection Act) e porque só fornecemos o
hardware, não somos responsáveis pelaA A
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Quero Automation não se responsabiliza 
pela informação interna, projectos e 
protecção de dados do cliente. Pois, 
restauramos os parâmetros de fábrica, 
valores contidos na peça e entregamos a 
peça restaurada sem qualquer informação 
ou programas carregados, de modo a que 
possa funcionar na instalação do cliente. O 
cliente deve re-parametrizar e introduzir os 
projectos existentes nestas partes, para que 
possa trabalhar na sua instalação. 

- Se o cliente desejar solicitar um serviço de
armazenamento e/ou carregamento de
parâmetros e projectos, isto deve ser
indicado no pedido de cotação, para que
possamos fazer uma estimativa.

- O cliente deve verificar se o projecto e os
valores fornecidos estão correctos para a
peça substituta, tanto em termos de
firmware como em termos de versão.

Quero Automation não é responsável por 
parâmetros incorrectos ou cópias de 
segurança corruptas ou inexistentes 
entregues pelo cliente. Em qualquer caso, 

serviço de carregamento do projecto será 
facturado ao cliente.

16. RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

a) O comprador deve queixar-se ao
vendedor no prazo de trinta (30) dias após a
ocorrência de uma avaria ou descoberta de
um defeito de qualidade, sob pena de
perda da garantia.

b) Para iniciar uma reclamação de garantia
comprador ou o utilizador final concorda
que deve submeter-se à Quero Automation
e ao fabricante, reparador ou
recondicionador a  documentação
necessária, como o relatório de falhas do
produto, equipamento ou o pedido de
garantia preenchido, o formulário de

reclamação ou reclamação, e qualquer 
outra informação solicitada pela Quero 
Automation e pelo fabricante, que avaliarão 
os critérios da reclamação.   

c) A reclamação e a devolução dos bens
deve ser feita pelo comprador apenas à
Quero Automation. Quero Automation não
aceita reclamações ou expedição de
mercadorias feitas pelo comprador
directamente para qualquer dos endereços
do escritório ou armazém do fabricante,
reparador ou recondicionador, sob pena de
as mercadorias serem devolvidas.

d) Para a realização de reparações ou
fornecimento de bens de substituição, o
comprador concorda em conceder o
tempo necessário e oportuno, em função
da importação ou produção especial dos
bens e da disponibilidade nos armazéns do
fabricante ou do recondicionador. É
necessário um período mínimo de quinze
(15) dias úteis para a Quero Automation e é
aceite pelo comprador para resolver uma
reclamação; uma vez aceite a reclamação, a
solução pode requerer até sessenta (60)
dias úteis, dependendo do tipo de produto,
equipamento ou bem sob reclamação.

17. RESPONSABILIDADE

a) Está excluída qualquer responsabilidade
da Quero Automation perante terceiros
decorrente da venda da mercadoria.

b)Os riscos devem passar para o comprador
no momento em que a mercadoria deixa
qualquer dos escritórios, armazém ou local
de expedição da Quero Automation, no
caso de estar coberta por ela.

c)Em qualquer caso, a responsabilidade da 
Quero Automation é limitada até ao preço 
total do contrato estabelecido pelas parte
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d) Qualquer tipo de dano indirecto ou
imaterial será excluído da responsabilidade,
assim como qualquer perda financeira ou
económica, perda de lucro, perda de
produção, perda de contrato, entre outros.

18. RESERVA DE TÍTULO

O vendedor reserva-se o direito de 
propriedade do produto ou serviço vendido 
até que o comprador tenha pago o preço 
acordado na totalidade, ou em caso de 
incumprimento por parte do comprador no 
pagamento das facturas de venda.   

19. CEDÊNCIA

Nenhuma das partes pode ceder ou transferir 
os seus direitos e obrigações contratuais sem 
o consentimento escrito da outra Parte.

20. JURISDIÇÃO

Com excepção de diferenças de natureza 
técnica, todas as outras dúvidas e 
controvérsias de qualquer natureza que 
possam surgir e que não possam ser 
satisfatoriamente resolvidas por ambas as 
partes serão expressamente submetidas à 
jurisdição arbitral da Câmara de Comércio de 
Móstoles, de acordo com a lei espanhola. 
Quero Automation não autoriza qualquer 
pessoa ou empresa a oferecer ou aceitar 
qualquer  obrigação ou responsabilidade por 
produtos, equipamentos ou bens adquiridos 
fora das condições gerais de venda, ou em 
relação a produtos copiados ou plagiados ou 
fabricados por terceiros, que tenham sido 
entregues a um comprador ou utilizador final 
por empresas ou pessoas singulares, de forma 
ilegal. Em caso de reclamações, o reclamante 
é obrigado a provar a origem da mercadoria 
com documentos e facturas 

originais que a Quero Automation por sua 
vez apresentará ao fabricante ou, em caso 
de fabrico, avaliará pessoalmente e 
reserva-se o direito de verificar a 
genuinidade e originalidade da 
mercadoria em questão.  

Estes termos e condições gerais de 
venda cancelam e substituem todos os 
termos e condições de venda 
anteriormente publicados e o vendedor 
reserva-se o direito de alterar o seu 
conteúdo em qualquer altura.   

21. FORÇA MAIOR

Quero Automation não será considerada 
responsável em caso de atrasos ou atrasos 
na entrega de produtos devido a razões ou 
eventos fora do seu controlo. Em tais casos 
de força maior, o contrato será suspenso 
pelo tempo que durar tal evento, após 
notificação escrita enviada pela Quero 
Automation ao comprador. No caso de a 
suspensão durar mais de sessenta (60 dias), 
o vendedor terá o direito de rescindir
contrato.

22. LEI APLICÁVEL

O presente contrato é regido pela lei 
espanhola.   

23. LÍNGUA

A língua deste contrato é o português. 

24. ACEITAÇÃO DAS POLÍTICAS

Os termos e condições de negócio acima 
são considerados aceites, salvo indicação 
em contrário. 

Em caso de incumprimento de qualquer 
uma das condições acima referidas, o 
comprador ASSUMIRÁ INVOCAÇÃO PARA 
O MONTANTE DO NOVO MATERIAL, bem 
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como a devolução do material danificado 
em DUE CARRIAGE. 

Este documento deve ser assinado e 
devolvido por e-mail ou aceite por correio 
normal pelo cliente. Se tal não for feito, as 
políticas gerais de vendas da Quero 
Automation contidas neste documento 
serão consideradas aceites no momento do 
envio da Ordem de Compra ou Ordem 
de Serviço sem qualquer objecção.  
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ANEXO 1: RESUMO POR 

SERVIÇO NOVO: 

- Equipamento directamente do
fabricante

- Embalagem original
- 12 meses de garantia

REMANUFATURADO: 
- Equipamento testado em

bancada
- Embalagem não originária
- 24 meses de garantia

TROCA: 
- Trocamos a sua peça defeituosa por uma peça 100% funcional remanufacturada
da mesma referência.
- 24 meses de garantia

Nota 1: A aceitação deste serviço está sujeita a que a sua parte defeituosa 
oferecida para troca seja reparável. 

Nota 2: Para clientes pré-pagos, facturaremos o montante total do equipamento 
remanufacturado até verificarmos se a peça oferecida para troca é aceitável. (Esta 
verificação demorará um máximo de 30 dias). 

REPARADO: 

- Reparamos o seu equipamento defeituoso
- 24 meses de garantia

Nota 1: Se o seu equipamento não for reparável, o serviço não será facturado. 

TESTEMUNHO: 
- Testamos a sua parte e informamo-lo se está funcional ou não.

Nota 1: Taxa mínima de 250 euros. 

Nota 2: Este serviço será facturado em casos de garantia inválida. 

RESGATE DO PROJECTO: 
- Oferecemos o serviço de armazenamento e carregamento de projectos em todos
os serviços (consultar para cada caso).
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TIPO DE PORTE PRAZOS PREÇOS 
Equipamentos Novos 

Novo em stock 5 a 7 dias 15 € 
Novo em stock urgente 24 a 48 horas 150 € 

Equipamentos Recondicionados e para Troca 
Stock testado 5 a 7 días 15 € 
Stock Não Testado 12 días mínimo 15 € 
Testado urgente 24 a 48 horas 150 € 
NÃO Testado urgente Mínimo posible 275 € + 150 € Transporte 

Serviço de Reparação 
Standard 8 a 12 semanas 15 € 
Urgente Mínimo possível 95 € X hora (máximo 8 horas) 

+ 300 € Transporte

Serviço de Teste 
Standard 3 a 5 semanas 250 € mínimo 

* Os preços e prazos de entrega são válidos para encomendas NÃO paletizadas e/ou com
menos de 24 kg.

** Os prazos acima mencionados são válidos a partir da chegada da peça aos nossos 
laboratórios em Leek. 

*** O serviço de reparação urgente de transporte é de 150 euros por cada viagem (ida e volta), 
para um total de 300 euros. 

**** A taxa de diferença de serviço pode ser evitada enviando a peça directamente para os 
nossos laboratórios em Leek com antecedência para inspecção. 

***** A oferta que recebe tem precedência sobre estes termos e condições. 
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