Termos e Condições Gerais
Geral: Nossas relações comerciais com os nossos clientes estão sujeitas exclusivamente aos
nossos termos de venda e entrega descritos abaixo. Os contratos de garantia só são válidos se
forem confirmados por nós por escrito.
As ofertas estão sujeitas a alterações. Os acordos subsidiários só são válidos se tiverem sido
confirmados por nós por escrito.
Entrega: Pela natureza e extensão da entrega, a nossa confirmação de pedido por escrito e, se
tal não for emitido, somente a nossa nota de entrega prevalecerá. Os prazos de entrega são
determinados ao nosso melhor critério; referem-se ao tempo de entrega ex works e não são
vinculativos. Uma extensão razoável do período de entrega ocorrerá se o Comprador não cumprir
as suas obrigações ou se a execução do pedido for atrasada por eventos imprevistos ou
extraordinários na nossa fábrica ou nos nossos fornecedores a montante, em particular no caso
de medidas oficiais ou dificuldades na obtenção de matérias-primas. Se o tempo de entrega for
excedido, nenhuma reivindicação poderá ser feita.
Reclamações só podem ser reconhecidas se forem declaradas por escrito dentro de três dias
após o recebimento das mercadorias. Se a reclamação for justificada, a substituição será
fornecida gratuitamente. Para deficiências, no entanto, somente se os dispositivos ou peças
defeituosos forem devolvidos. Outras reivindicações são excluídas.
Preços e Condições de Pagamento: Os nossos preços são exclusivamente ex works net.
Decisivo é o preço de tabela válido no dia da entrega, mais quaisquer metais preciosos adicionais.
Tabelas suplementares, que fazem parte de nossos termos de venda e entrega, são fornecidas
mediante solicitação. A embalagem e os custos de envio são calculados ao momento. Os nossos
preços não são vinculativos para pedidos repetidos. As nossas facturas vencem 14 dias a partir da
data da factura com 2% de desconto ou 30 dias líquidos. Se o prazo de pagamento for excedido, o
comprador é obrigado a pagar juros sobre o preço de compra pelos juros habituais de débito
bancário, mas pelo menos a 5% acima da respectiva taxa de desconto do Bundesbank. O mesmo
se aplica em caso de aceitação tardia. As letras de câmbio são aceitas somente com base em
acordo expresso e somente por conta do pagamento das taxas de desconto e outras letras de
câmbio. Todos os custos causados por atrasos de pagamento, como taxas de lembrança, taxas de
cobrança e similares, são por conta do comprador.
Retenção do título: Os bens entregues permanecem nossa propriedade até o pagamento
completo de todas as reivindicações decorrentes do nosso relacionamento comercial, incluindo
reivindicações futuras, incluindo todas as reivindicações subsidiárias. No caso de um saldo, a
retenção do título será considerada uma garantia para o crédito do saldo. O comprador, por meio
deste, atribui irrevogavelmente as reclamações que surgem contra terceiros no caso de uma
revenda ou por qualquer outra razão legal, bem como o seu direito de se render devido a
propriedade reservada, a nós como garantia. Nós aceitamos esta tarefa. A nossa reserva de
direitos de propriedade também se estende a novos itens criados por processamento e/ou ligação
que são considerados como tendo sido produzidos para nós e nos quais obtemos propriedade ou
co-propriedade de acordo com a porção de valor dos produtos reservados no momento do
processamento, sem exigir qualquer ação legal especial e que resulte em obrigações para nós.
Concordamos com o comprador sobre essa aquisição de propriedade de segurança, bem como o
fato de que o cliente mantém as coisas novas resultantes da transformação gratuitamente para
nós até a revogação. Na medida em que novos trabalhos surjam, por meio de um trabalho ou
processamento ou ligação, em que o comprador adquire a propriedade exclusiva, nós e o
comprador concordamos que também nós, até o pagamento integral de todos os resultantes de
nossas ligações comerciais e futuras reclamações Para adquirir propriedade. A transferência para

nós é substituída pelo acordo celebrado em que o comprador nos cede os produtos novos
gratuitamente até novo aviso. O Comprador cede antecipadamente ao Vendedor a sua
propriedade ou direitos de co-propriedade ou suas reclamações pelos bens recém surgidos, bem
como o seu devido ao processamento dos bens entregues, resultando em reclamações de
remuneração contra seu cliente, de acordo com o valor dos bens processados. O comprador é
obrigado a assegurar adequadamente os bens reservados contra incêndio, quebra, danos
causados pela água e roubo às nossas próprias custas a nosso favor. Reclamações por danos
decorrentes em caso de danos devem ser atribuídas a nós. Comprometemo-nos a libertar os
valores mobiliários a que temos direito de acordo com as disposições precedentes, na medida em
que nosso valor exceda as reivindicações a serem garantidas em 15%, desde que isso seja feito
com a exceção das entregas totalmente pagas. Se as mercadorias forem apreendidas ou
apreendidas pelo cliente, ele deve notificar-nos imediatamente por escrito.
Direito de rescisão: Se, após a conclusão do contrato ou entrega das mercadorias, for
determinado que o cliente não é digno de crédito, ou no curso do desenvolvimento do contrato
uma redução de sua credibilidade, temos o direito de rescindir o contrato ou exigir o pagamento
imediato e bens a serem entregues têm o mesmo direito.
O local de atuação e jurisdição para todos os litígios decorrentes da relação contratual é a sede
de nossa empresa para ambas as partes.
Dimensões, pesos e ilustrações correspondem ao status no momento da publicação.
Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio, tendo em conta o desenvolvimento
atual.
Oferecemos uma garantia para todos os dispositivos entregues por um período de um ano,
calculado a partir da data da fatura. A garantia cobre defeitos de material ou fabricação que
tenham causas construtivas e é limitada à substituição gratuita das partes afetadas. No entanto,
reservamo-nos o direito de fazer uma reclamação de garantia para determinar se há erros devido
ao uso inadequado do equipamento. Não podemos reconhecer outras reclamações por danos.
desconto de quantidade:
de 25 partes 2.5%
de 50 peças 5.0%
de 100 peças 7,5%
de 250 peças 8,5%
de 500 peças 10.0%
de 1000 peças 12.0%
No entanto, esse desconto por quantidade requer a quantidade correspondente dos mesmos tipos
de comutador por pedido e entrega. Descontos de quantidade não são concedidos
internacionalmente e com tarifas especiais. Erros e alterações técnicas reservados. Produtos
feitos sob encomenda são excluídos da troca. Erros e alterações excluídos.

