FOLHA DE "CONDIÇÕES DE COMPRA"
As condições de compra devem ser:
• As mercadorias deverão ser entregues
absolutamente dentro do prazo
combinado. A não observância da
presente cláusula nos garante o direito
de cancelar este Pedido de Compra em
todo ou em parte, sem qualquer prejuízo
de nossa parte;
• Todo material fornecido deverá estar
rigorosamente de acordo com o nosso
pedido no que se refere as
especificações, desenhos, normas, etc.,
e sua aceitação é condicionada à
aprovação de nossa inspeção. Em caso
de rejeição será colocado à disposição
por conta e risco do fornecedor, até sua
retirada. Qualquer despesa de
transporte relativa a materiais assim
rejeitados, correrá por conta do
fornecedor;
• Reserva-nos o direito de recusar e
devolver as custas do fornecedor,
qualquer parcela de material recebido
em quantidade superior aquela, cujo
fornecimento foi autorizado pela
presente;
• A presente encomenda não poderá ser
faturada por preços mais elevados do
que aqueles aqui estabelecidos, salvo
prévia modificação e posterior
consentimento de nossa parte;
• Não são aceitas responsabilidades de
pagamentos referente a transportes,
embalagens, seguros, etc., salvo se
especificamente autorizado;
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• Fica expressamente entendido que o
fornecedor será considerado
estritamente responsável por qualquer
obrigação ou ônus resultante da venda
ou fabricação de qualquer dos itens
deste pedido de compra que viole ou
transgrida qualquer lei, decreto ou direito
de patente ou marca registrada.
• Não assumimos qualquer
responsabilidade por mercadorias, cuja
entrega não tenha sido autorizadas por
um pedido de compra devidamente
aprovado, ou qualquer modo, não
estejam de acordo com os termos e
condições supra-estabelecidas.
• Horário para entrega de materiais de
segunda a sexta-feira das 08:00 as
10:00 e 13:00 as 15:00 horas.

• Pedimos em benefício recíproco avisarnos por telefone, e-mail, fax, carta,
telegrama, sobre qualquer dilatação que
venha a sofrer o prazo de entrega
originalmente fixado ou sua
impossibilidade de cumprir qualquer
cláusula acima.
OBS.: Esta folha deve ser
considerada parte integrante do
pedido de compra da Electro Vidro
S.A.

