
	

Condições gerais de venda  
Este site é propriedade da Beiramadeiras Decor Representações Lda., Sociedade por 
Quotas registada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu com o 
número 513327843 com instalações na Avenida Dos Namorados Pav. H 3510-674 Viseu, 
Portugal adiante designada por Beiramadeiras.   
 
Contacto:  

E-mail: comercial@beiramadeiras.com   

Telefone: +351 232 452 226  

   
 
Utilização do nosso site  
O compromisso do Utilizador ao usar e fazer encomendas neste site, será:  
 
Usar este site somente para fazer consultas e encomendas legalmente válidas.  
Dar-nos o seu endereço e email, endereço postal e/ou outros dados de contacto de forma 
verdadeira e exata. O Utilizador autoriza que esta informação seja usada para o contactar, 
em caso de necessidade. Apenas poderá ser feita a encomenda se o Utilizador nos 
fornecer todas as informações solicitadas.  
 
O Utilizador está legalmente habilitado para realizar contratos.  

  
 
Política de devoluções www.beiramadeiras.com   
Se adquiriu um artigo em www.beiramadeiras.com dispõe de um prazo de 14 dias para 
proceder à devolução da sua encomenda. Pode fazê-lo desde que o artigo se encontre 
nas mesmas condições em que foi vendido, em embalagem original e acompanhado de 
todos os acessórios que o constituem. 
 
Poderá fazê-lo da seguinte forma:  

Entregando os produtos na nossa empresa no horário normal de funcionamento.   
As condições da devolução são as seguintes:  

1. Artigos sem sinal de uso;  

2. Devolução do artigo completo, com todos os seus componentes e acessórios, 

manual de instruções e embalagens originais em perfeito estado;  



	

3. Prazo de Devolução: Até ao 14º dia consecutivo, a partir do dia da entrega.  

4. Fatura ou talão de compra.  

 

NOTA: estão excluídas das condições normais de devolução os produtos que são: 
personalizados e/ou feito de encomenda ao gosto do cliente ou sobe medidas 
especificas.   
 

Garantias   
Nos termos da legislação em vigor, todos os bens adquiridos em www.beiramadeiras.com  
gozam de uma garantia legal de dois anos, podendo a mesma ser superior quando o 
produtor ou distribuidor do artigo assim o garantam. O número de anos de garantia poderá 
estar especificado na página de detalhe do produto. No entanto, caso a informação esteja 
omissa, deve assumir-se que tem a garantia de 2 anos.   

 
 
Responsabilidades e exclusões   
A Beiramadeiras compromete-se a descrever e a apresentar tão fielmente quanto possível 
cada um dos produtos vendidos no nosso site. Os dados, preços e especificações 
presentes são apresentados com efeitos meramente informativos, reservando-se 
a Beiramadeiras ao direito de modificar a qualquer momento, e sem aviso prévio, a 
informação e oferta comercial apresentada sobre: produtos, preços e campanhas 
promocionais, condições comerciais e serviços.  
 
No entanto, não poderemos ser responsabilizados no caso de um incumprimento a esta 
obrigação se se dever a um acontecimento imprevisto e incontornável provocado por 
partes terceiras ao contrato ou devido a um caso de força maior.   
 
Da mesma forma, não poderemos ser responsabilizados pelo incómodo, perda ou dano 
provocados pela utilização da rede Internet, ou seja, uma interrupção de um serviço, uma 
intrusão externa ou a presença de vírus informáticos.    
 
Dentro dos limites previstos na lei, recusamos qualquer responsabilidade relativamente a 
perdas indiretas que resultem da perda ou do dano principal, seja qual for a causa e quer 
resultem de um ato ilícito (incluindo negligência), da inexecução de um contrato ou outros, 
ainda que fossem previsíveis.   



	

 
A nossa responsabilidade será, dentro dos limites da lei, sempre limitada ao preço de 
venda do produto pago pelo comprador.   
 
Dentro dos limites previstos na lei, nomeadamente quanto aos direitos imperativos dos 
consumidores, rejeitamos todas as outras garantias seja de que natureza for.   
 
A responsabilidade da Beiramadeiras não será alvo de qualquer exclusão ou limitação em 
caso de danos corporais, de dolo ou negligência grosseira.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


