INSCRIÇÃO DE REVENDEDOR
Não preencher as partes sombreadas.
Nº Cliente:

Facturar a:

C. Pag:

Gestor:

Cliente Tipo:

Tabela:

Cód. Intranet:

Obs.:

EMPRESA:
DESIGNAÇÃO SOCIAL:
MORADA:
LOCALIDADE:
CÓDIGO POSTAL:
NÚMERO DE CONTRIBUINTE:
MORADA DE ENTREGA:
LOCALIDADE:
CÓDIGO POSTAL:
SITÍO NA INTERNET:
E-MAIL:
TELEFONE:
TELEMÓVEIS:
SÓCIO/GERENTE:
CONTRIBUINTE:
SÓCIO/GERENTE:
CONTRIBUINTE:
RESPONSÁVEL DE COMPRAS:
E-MAIL:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
E-MAIL:
BANCO:
AGÊNCIA:

CAE:

-

FAX:

BILHETE DE IDENTIDADE:
BILHETE DE IDENTIDADE:

TELEFONE:
TELEFONE:

CONTA:

PRODUTOS
COMERCIALIZADOS:

DEVE ANEXAR CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (Empresas):
CARTÃO DE CONTRIBUINTE DA EMPRESA E ACESSO A CERTIDÃO PERMANENTE
Empresários em Nome Individual:
CONTRIBUINTE + BI
*SEDE e ESCRITÓRIOS: Rua Carlos Osório, 97 * 3720-248 Oliveira de Azeméis *

* Tel. +351 304500760 - +351 256688020 *
*info@cavitron.pt*

CONDIÇÕES COMERCIAIS DE REVENDA
A CAVITRON não estabelece um preço fixo para venda ao público excepto se indicado em contrário.
Em caso de dúvida ou qualquer outro motivo que impossibilite a distinção entre cliente de revenda e público em geral, a CAVITRON
reserva-se ao direito de vender pelo PVP que aconselha aos seus clientes.
A CAVITRON não vende em exclusividade de zonas. Se o cliente pretender exclusividade deverá entrar em contacto com a CAVITRON após o
qual, será devidamente analisado o processo, consultados os revendedores da zona pretendida e finalmente indicadas as condições de
revenda exclusiva por zona.
Qualquer encomenda realizada será sempre sob as condições de Pronto Pagamento até atingir um montante de 1.500,00 euros sem IVA.
Todas as encomendas serão enviadas por CTT à cobrança e o cheque deverá ser passado à ordem de CAVITRON LDA.
Em caso de cheques com insuficiência de provisão do mesmo que sejam recebidos pela CAVITRON a mesma cobrará as respectivas despesas
ao cliente e procederá judicialmente contra o mesmo no foro da comarca de Oliveira de Azeméis que desde já o cliente aceita com expressa
renúncia a qualquer outro.
Após 3 transacções comerciais bem sucedidas a CAVITRON analisará a situação de crédito do cliente e comunicará ao mesmo as suas novas
condições sem a necessidade de requerimento do mesmo.
A CAVITRON reserva-se ao direito de recusar a atribuição do escalão de revendedor a qualquer cliente.
A CAVITRON reserva-se ao direito de alterar estas condições sem aviso prévio.

A posição ética e comercial da CAVITRON é dos factores mais importantes nas nossas relações comerciais pelo que estas condições comerciais são
apenas um conjunto de regras pelas quais nos regemos na sua generalidade. Todos os casos poderão ser analisados um a um.

Declaro que aceito as vossas condições comerciais,
Data: ___ de ________________ de 20__
Assinatura e carimbo:

* Deverá enviar esta ficha por email para info@cavitron.pt para validar dados

DEVE ANEXAR CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (Empresas):
CARTÃO DE CONTRIBUINTE DA EMPRESA E SÓCIOS + BI SÓCIOS
Empresários em Nome Individual:
CONTRIBUINTE + BI
*SEDE e ESCRITÓRIOS: Rua Carlos Osório, 97 * 3720-248 Oliveira de Azeméis *

* Tel. +351 304500760 - +351 256688020 *
*info@cavitron.pt*

