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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA 

 

1º 

Condições Gerais 

1. Os Termos e Condições Gerais de Venda definem as regras de cooperação comercial e condições 
detalhadas da venda de produtos oferecidos pela Empresa Warszawskie Zakłady Mechaniczne 
“PZL-WZM” em Varsóvia Spółka Akcyjna (a seguir designada por: WUZETEM), com a sua 
sociedade estabelecida em Piastowska 67 em Jawczyce (05-850), inscrita no Cadastro de 
Empreendedores do Registro Nacional de Tribunais para a cidade de Varsóvia, 14ª Divisão 
Comercial do Registro da Corte Nacional, registrada sob o número KRS 0000320810, NIP 
5250000860, REGON 012078978. 

2. Os Termos e Condições Gerais da Venda (a seguir designados por "Condições Gerais de Vendas") 
formam parte integrante dos pedidos feitos pelo Comprador com a WUZETEM. 

3. Os pedidos devem ser enviados eletronicamente por e-mail para: zamowienia@wuzetem.pl  

4. WUZETEM dentro de 2 dias úteis a partir da data de recebimento do pedido enviará ao Comprador, 
via e-mail para o endereço de e-mail indicado a confirmação de aceitação da ordem contendo o 
tempo de realização da ordem.  A WUZETEM informará o Comprador por e-mail sobre o envio da 
ordem. Caso não seja possível cumprir a ordem dentro do prazo especificado pela WUZETEM, a 
WUZETEM enviará uma mensagem ao Comprador com informações relativamente ao atraso. Caso 
não seja possível realizar toda ou parte da ordem dentro do tempo previsível, a WUZETEM enviará 
informações ao Comprador, solicitando uma decisão sobre o caminho a seguir da ordem (para dividir 
ou cancelar a ordem).  

5. Para pedidos pré-pagos o tempo de realização da ordem é contado a partir da data do registo da 
medida financeira na conta bancária da WUZETEM. 

6. O tempo de realização da ordem vai começar do dia de receber a ordem até o seu envio do armazém 
WUZETEM. Todos os prazos são calculados baseado nos dias úteis. Ordens efetuados em feriados 
e finais de semana são encaminhados para processamento no primeiro dia útil. O prazo para a 
execução da ordem é uma data indicativa e pode mudar em casos justificados. 

7. O Comprador pode cancelar a ordem efetuada com a WUZETEM, se a ordem ainda não tiver o 
status "Completo", "Concluído" ou "Enviado". Uma ordem pré-paga pode ser cancelada até que a 
ordem seja paga.  

8. Se as medidas financeiras não forem registadas na conta bancária da WUZETEM,  
no caso de ordens pré-paga, a WUZETEM pode cancelar o pedido feito pelo Comprador no prazo 
de 7 dias úteis a partir da data de informar o Comprador do status de "Concluído". A data de 
recebimento de medidas financeiras  será a data de entrada de dinheiro na conta bancária da 
WUZETEM. 

9. Efetuar a ordem Comprador será considerado a aceitação dos CONDIÇÕES GERAIS DA 
WUZETEM, que estão disponíveis no site do https://www.wuzetem.pl (guia OFERTA) e a pedido do 
Comprador na sede da empresa Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.  
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2º  

Ofertas e preços 

1. Ofertas, catálogos, listas de preços e outros anúncios sobre produtos oferecidos pela WUZETEM 
são apenas informativos e não constituem uma oferta dentro do significado do Código Civil. As 
amostras de produtos enviadas pela WUZETEM são apenas para fins referenciais. 

2. As partes permitem a possibilidade de alteração da lista de preços. As informações sobre as 
alterações na tabela de preços serão comunicadas ao COMPRADOR com 14 dias de antecedência 
por escrito, com efeito a partir do pedido feito pelo COMPRADOR após a data de introdução do 
novo preço pelo VENDEDOR. 

3. No caso dum pedido feito pelo COMPRADOR após a alteração de preço ter sido notificada, mas 
antes da data efetiva da alteração do preço, a execução do pedido a preços antigos será aplicada 
apenas aos produtos em estoque até a data de introdução dos novos preços. As ordens não 
cumpridas até a data da alteração de preço devido à falta de estoque do VENDEDOR, serão 
executadas a novos preços ou estarão sujeitas a acordos individuais. 

3º  

Condições de pagamento 

1. O pagamento dos produtos entregues será feito na data, no valor e na moeda especificados na 
fatura, mediante transferência bancária para a conta fornecida pela WUZETEM. No caso de ordens 
individuais executadas pela WUZETEM por ordem do Comprador, a WUZETEM pode exigir que o 
Comprador faça um pagamento antecipado parcial ou integral. 

2. No caso de novos Clientes e de certos Compradores existentes, a fim de garantir a sua entrega, a 
WUZETEM introduz a possibilidade de pagar pelos produtos ordenados por meio de de pré-
pagamento em 100% (pagamento de adiantamento) ou de garantir a entrega fornecendo pelo 
Comprador uma garantia bancária, carta de crédito ou depósito em dinheiro. Após receber o 
pagamento da fatura proforma, a WUZETEM é obrigada a emitir uma fatura fiscal no prazo de 7 
dias. 

3. Quaisquer objeções à fatura, se houver, serão reportados pelo Comprador no máximo  
de 14 dias a partir da data de recebimento da fatura. Ao final desse período, a fatura fiscal será 
considerada aceita sem reserva. 

4. A data do pagamento será a data na que o valor indicado na fatura for registado na conta bancária 
da WUZETEM. 

5. Em caso de atraso no pagamento, a WUZETEM tem direito a reclamar, além do principal e juros 
por atraso de pagamento, (no caso de empresas – juros de atraso no pagamento em transações 
comerciais) a pagar sem pedidos adicionais de pagamento, também reembolso de possíveis custos 
judiciais, custos de execução e representação legal. Além disso, a WUZETEM tem direito a reclamar 
o reembolso dos custos relacionados a recuperação dessa dívida e de acordo com a Lei de 9 de 
Abril de 2010. sobre o divulgação de informações económicas o intercâmbio de dados económicos 
(JO L 2020.389, ou seja, de 2020.03.10 conforme alterada) a notificar o Registro Nacional de da 
Agencia de Informações Económicas S.A (Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej 
S.A). 

6. O Comprador torna-se proprietário dos produtos no momento do pagamento integral dos produtos 
encomendados. 
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4º  

Termos de entrega 

1. A WUZETEM envia os produtos para o Comprador baseado na EXW JAWCZYCE (Incoterms 2020). 
Morada: ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, Polónia.  

2. As partes concordarão com a forma e a data de recebimento dos produtos cada vez, e o 
COMPRADOR sempre indicará por e-mail para o seguinte endereço: zamowienia@wuzetem.pl o 
nome da pessoa autorizada a receber os produtos. 

3. Os produtos encomendados podem ser entregues ao Comprador por quaisquer outros meios 
previamente acordados com WUZETEM. Após a libertação dos produtos, o risco da perda ou dano 
acidental passa ao Comprador. 

4. As entregas são realizadas por correio ou empresa de transporte. Os custos de envio (incluindo os 
direitos aduaneiros) são cobrados ao Comprador. 

5. A WUZETEM não se responsabiliza por qualquer atraso na entrega ou impossibilidade de entrega 
resultante (direta ou indiretamente) de razões atribuíveis à empresa de correio ou de transporte,  
em particular, como desastres naturais, guerras, terrorismo, acidentes, explosões, acidentes 
nucleares, falhas de máquinas e equipamentos, sabotagem, greves ou outros distúrbios na 
disponibilidade de mão-de-obra, atos oficiais ou omissões de autoridades estatais, 
congestionamento portuário, escassez de suprimentos, equipamentos, combustível ou fornecimento 
de energia, deficiências significativas nos meios de transporte ou qualquer outra causa.  

 

5º  

Garantia e reclamação 

1. A WUZETEM oferece a mais alta qualidade dos seus Produtos, que são produzidos a partir de 
materiais comprovados de alta qualidade e com a tecnologia moderna. 

2. A WUZETEM garante que os produtos oferecidos por si e entregues ao Comprador são novos, não 
possuem defeitos físicos ou legais, foram produzidos ou fabricados de acordo com as  
leis ou normas aplicáveis vigentes nos países da Área Económica Europeia, incluindo aqueles 
relativos à segurança sanitária ou ambiental, e possuem todas as homologações, aprovações, 
certificados ou fichas de dados de segurança necessários e preparados de acordo com a legislação 
aplicável. 

3. Se os defeitos nos produtos forem encontrados ou uma reclamação for recebida do comprador final, 
o Comprador comunicará este fato à WUZETEM e enviará o produto defeituoso para a WUZETEM, 
às suas expensas. A WUZETEM é obrigada a informar o Comprador sobre o método proposto de 
lidar com a reclamação no prazo de 14 dias a partir da data de recebimento de informações escritas 
sobre a reclamação com detalhes. Condições atuais de garantia estão disponíveis na página: 
https://www.wuzetem.pl/jakosc 

 

6º 

Rastreabilidade do produto 

1. O Comprador declara que vai garantir e manter a rastreabilidade dos produtos vendidos. Isso 
significa manter a fácil rastreabilidade do nome completo e endereço dos compradores posteriores 
do produto, tipo de produto, número do lote e quantidades vendidas.  

2. O Comprador tomará medidas razoáveis para garantir que os requisitos acima também sejam 
atendidos por outros distribuidores envolvidos pelo Comprador.  

mailto:zamowienia@wuzetem.pl
https://www.wuzetem.pl/jakosc


Página 4 de 5 

 

3. O Comprador é responsável por fornecer informações positivas e negativas, propostas e opiniões 
sobre os produtos.  

 

7º 

Direitos de Propriedade Intelectual 

A WUZETEM reserva-se o direito e continuará sendo a única proprietária de todos os direitos de 
propriedade intelectual e de todas as informações, dados, materiais que foram disponibilizados ao 
Comprador, incluindo entre outros: todas as especificações, documentação técnica, dados técnicos, 
tecnológicos e económicos/financeiros, marcas comerciais, modelos de utilidade, projetos industriais, 
esboços, desenhos, projetos, tecnologias, ideias, conceitos, instruções e recomendações aos quais o 
Comprador obteve acesso. Assim, o Comprador não adquire ou tem o direito de qualquer reclamação ou 
outra ação contra a WUZETEM, em particular com vistas à obtenção pelo Comprador, ou qualquer outro 
terceiro, o direito a qualquer direito de propriedade intelectual no WUZETEM, em particular no que diz 
respeito a produtos ou partes dele, entre outros obtenção de patente, direito de proteção a um modelo 
de utilidade, o direito de registar um projeto industrial, um direito de prioridade para a obtenção de uma 
patente, um direito de proteção ou um direito de registo, bem como qualquer outro direito de registo de 
um projeto industrial. direitos dentro do significado da Lei da Propriedade Industrial de 30 de Junho de 
2000 e quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis. A WUZETEM ainda se reserva que as atividades 
realizadas no âmbito da cooperação não podem ser entendidas como transferência de quaisquer direitos 
ou concessão ao Comprador, ou a qualquer outro terceiro, duma licença ou outra licença adicional 
(sublicença), tanto dentro do significado das leis ou regulamentos indicados acima quanto dentro do 
significado da Lei de Direitos Autorais e Direitos Relacionados de 4 de Fevereiro de 1994 ou de outros 
direitos ou regulamentos. 

 

8º 

Confidencialidade 

1. Cada Parte se compromete a tratar como confidencial todas as informações relativas à realização 
da venda, incluindo qualquer informação comercial, técnica, financeira e informações operacionais 
relativas à outra Parte partilhadas ou comunicadas à essa Parte, aos seus funcionários ou 
representantes pela outra Parte com o propósito de colocar uma ordem e realizar vendas, bem como 
quaisquer informações que sejam os segredos comerciais de cada Parte dentro do significado da 
Lei de Concorrência Desleal de 16 de Abril de 1993. ("Informações confidenciais"), e compromete-
se a utilizar informações confidenciais apenas na medida necessária para a realização da venda. 

2. Cada Parte compromete-se a não divulgar a qualquer pessoa qualquer Informação Confidencial 
doutra Parte sem o consentimento expresso por escrito doutra Parte.  

3. A obrigação de confidencialidade referida no nº 1 não se aplica a Informações Confidenciais que: 

3.1. são publicados e disponibilizados ao público; 

3.2. são conhecidos de outra fonte com direito a divulgá-las; 

3.3. são desenvolvidas pela Parte recetora independentemente de informações confidenciais 
recebidas da Parte revelador, conforme confirmado pelos documentos escritos da Parte 
recetora; 

3.4. são divulgadas de acordo com as disposições absolutas de lei aplicável, decisões judiciais 
ou decisões administrativas vinculantes à Parte reveladora.  

4. Cada Parte pode divulgar informações confidenciais doutra Parte aos seus funcionários, oficiais, 
representantes ou consultores que devem estar cientes dessas informações com o propósito de 
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cumprir com as obrigações da Parte, desde que cada Parte garanta que cada um de seus 
funcionários, oficiais, agentes ou consultores a quem divulga informações confidenciais doutra Parte 
cumpra as disposições do parágrafo 7º (Confidencialidade).  

5. Uma Parte que infringir a obrigação de confidencialidade estabelecida neste parágrafo será 
responsável por compensar a outra Parte pelos danos sofridos por ela como resultado de tal violação.  

6. A obrigação de confidencialidade estabelecida no parágrafo 7º (Confidencialidade), permanecerá em 
vigor mesmo após a realização da ordem.  

7. A WUZETEM poderá disponibilizar dados pessoais aos bureaus de informações económicas 
(chamados "serviços de business intelligence") na medida necessária para verificar a credibilidade 
financeira e económica da pessoa em causa de dados ou da entidade representada por ele, antes 
de efetuar a ordem  ou no curso da realização dela, em particular para verificar as entidades  
nos cadastros dos devedores. 

 

9º 

Disposições finais 

1. Em matérias não regulamentadas por estes Termos e Condições Gerais, aplicam-se as disposições 
do Código Civil e outras disposições da legislação aplicável. 

2. De acordo com o artigo 13.o, nº 1 e nº 2 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho  de 27 de Abril de 2016 sobre a proteção dos indivíduos no que diz respeito à proteção 
das pessoas singulares relativamente ao processamento de dados pessoais e sobre a livre 
circulação desses dados e a revogação da Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral de Proteção de 
Dados) – a seguir designados como Regulamento, a WUZETEM informa que as informações do 
responsável pelo tratamento de dados pessoais para o Comprador estão disponíveis na 
site https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo  

3. O VENDEDOR poderá disponibilizar dados pessoais aos bureaus de informações económicas 
(chamados "serviços de business intelligence") na medida necessária para verificar a credibilidade 
financeira e económica da pessoa em causa de dados ou da entidade representada por ele, antes 
de efetuar a ordem  ou no curso da realização dela, em particular para verificar as entidades nos 
cadastros dos devedores. 

4. Com exceção das ordens, todas as declarações, avisos e pedidos feitos pela WUZETEM e pelo 
Comprador relacionados à realização de ordens devem ser feitas apenas por escrito ou por e-mail. 
Sob reserva do que precede, avisos, declarações e pedidos feitos de outras formas não serão 
vinculantes. 

5. A WUZETEM e o Comprador vão aproveitar todas as oportunidades para alcançar soluções 
amigáveis para os litígios relativamente aos disposições dos Termos e Condições Gerais. Se não 
for possível resolver o caso amigavelmente, o Tribunal com jurisdição sobre o local de residência 
da WUZETEM terá jurisdição para resolver o litígio.  

6. O Comprador compromete-se a notificar a WUZETEM por escrito imediatamente de qualquer 
alteração do endereço do estabelecimento da sua empresa ou endereço postal. A ausência de 
notificação significa que as entregas aos endereços indicados na ordem serão consideradas 
efetuadas. 

7. As alterações das Regras Gerais serão por escrito sob pena de ser nulas. 

 

https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo

