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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1. As presentes Condições Gerais têm por fim regular as condições aplicáveis às vendas efetuadas pela Next Light, Lda. e os direitos e obrigações das partes, derrogando
qualquer acordo verbal, prévio ou posterior, e prevalecendo sobre todas as disposições legais não imperativas.
1.2. Qualquer exceção ou alteração às Condições Gerais assume a forma de Condições Particulares e só será válida se formulada por escrito, aceite e assinada pelos
representantes legais das partes, prevalecendo estas sobre as primeiras.
1.3. Serão nulas, e de nenhum valor, quaisquer condições ou especificações que o Comprador venha a inserir em documentação de qualquer natureza que sejam
contraditórias com o disposto nas Condições Gerais ou Particulares.
1.4. As encomendas dirigidas à Next Light, Lda. serão sujeitas à aprovação do Departamento Financeiro da Empresa e só são consideradas firmes e aceites após
confirmação escrita.
1.5. A Next Light, Lda. reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as especificações técnicas, dados de fabrico, dimensão, designação e preços dos seus artigos e
também pode deixar de produzir determinados artigos, ficando desonerada de fornecer os que já não produz ou com especificações anteriores.
2. PRAZOS DE ENTREGA
2.1. Os prazos de entrega solicitados são considerados como meramente indicativos e sujeitos a confirmação quando solicitado, desde que satisfeitas pelo cliente todas
as condições técnicas, comerciais e financeiras previamente acordadas.
2.2. Esses prazos contar-se-ão a partir da data da receção da adjudicação e poderão ser prorrogados por razões de força maior e/ou por causas justificadas e, em geral,
por motivos alheios à responsabilidade ou previsão da Next Light, Lda.
2.3. Quaisquer atrasos na entrega não poderão ser invocados para reclamação de indemnizações por prejuízos diretos ou indiretos, nem serão fundamento para a anulação
de encomendas ou motivo para retardar pagamentos já devidos.
2.4. Poderão ser realizadas entregas parciais, salvo indicação prévia e expressa em contrário por parte do cliente.
2.5. No ato de entrega o responsável do cliente deverá conferir a fatura, datando e assinando o documento de transporte ou triplicado da fatura.
3. RESERVA DE PROPRIEDADE
3.1. Todas as vendas a crédito são efetuadas com reserva de propriedade dos bens vendidos a favor da Next Light, Lda. até pagamento integral do respetivo preço (art.º
409º do Código Civil).
3.2. Este direito de propriedade subsiste mesmo após revenda do material a terceiros, ficando o cliente investido da responsabilidade de fiel depositário do material fornecido
pela Next Light, Lda., até ao integral cumprimento das obrigações contratuais que assumiu.
4. PREÇOS
4.1. Os preços de venda são apresentados em Euros (€).
4.2. Aos valores oferecidos acresce o IVA à taxa legal em vigor à data da faturação, salvo as exceções prescritas pela legislação vigente.
4.3. Sem prejuízo dos fornecimentos com valor superior a 150,00€, em que as despesas de transporte correm por conta da Next Light, Lda., os nossos preços são considerados Ex Works.
4.4. O preço de aquisição e pagamento à Next Light, Lda. é o da tabela em vigor com os descontos das condições gerais de venda.
4.5. A Next Light, Lda reserva-se ao direito de alterar, sempre que entender conveniente, os preços constantes da tabela.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Enquanto não forem acordadas outras condições de pagamento, as faturas são pagas a pronto pagamento.
5.2. O pagamento deverá ser efetuado em numerário, cheque, ou transferência bancária.
5.3. Caso o cliente opte por transferência bancária, esta deverá ser efetuada para a conta a designar pela Next Light, Lda.
5.4. O fornecimento a crédito pressupõe a análise e acordo da Next Light, Lda., no que diz respeito a condições, limites e prazo de pagamento a acordar por escrito.
5.5. Esses limites e critérios são estabelecidos unicamente pela Next Light, Lda., sem que tenha de os justificar e poderão ser objeto de revisão em função do volume de
negócios e histórico de pagamentos.
5.6. Se os prazos de pagamento não forem cumpridos a Next Light, Lda. reserva-se o direito de debitar juros de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 62/2013, de 10 de
maio e art.º 102º do Código Comercial.
5.7. Caso as condições de pagamento não sejam integralmente cumpridas a Next Light, Lda. reserva-se o direito de, em qualquer momento, cancelar os fornecimentos,
nomeadamente nos casos em que os limites de crédito, montante ou prazos sejam ultrapassados.
6. RECLAMAÇÕES
6.1. Apenas serão aceites reclamações nas seguintes condições:
6.1.1. Se apresentadas dentro dos 8 (oito) dias úteis após entrega;
6.1.2. Serem justificadas com provas e/ou evidências que as sustentem;
6.1.3. Terem sido os artigos utilizados em condições normais e para os fins que foram concebidos;
6.1.4. Acharem-se corretamente instalados de acordo com as suas características e as normas em vigor;
6.2. As reclamações só serão validadas após parecer favorável do departamento técnico da Next Light, Lda. que determinará se o artigo objeto de reclamação terá de ser
reparado ou substituído.
7. DEVOLUÇÕES
7.1. Apenas serão aceites devoluções após acordo prévio da Next Light, Lda. subordinado às seguintes condições:
7.1.1. Quando devidamente justificadas e no prazo máximo de 15 dias após a receção da mercadoria;
7.1.2. Estarem os artigos em bom estado e acondicionados na sua embalagem original;
7.1.3. Serem as devoluções acompanhadas da respetiva nota de devolução, mencionando o número da fatura;
7.1.4. Nestes casos, a Next Light, Lda. depreciará um valor correspondente a 20% do valor da venda inicial, para cobrir custos administrativos e eventuais despesas tidas,
tais como: transporte, receção, inspeção, etc.
7.2. A Next Light, Lda. reserva-se o direito de negar a aceitação das devoluções que não observem tais pressupostos ou quando se verificar pelo menos uma das seguintes
situações:
7.2.1. Ter sido o material fabricado exclusivamente para o cliente;
7.2.2. Não ser de stock e ter sido comprado exclusivamente para o cliente;
7.2.3. Ter sido usado ou apresentar sinais de manuseamento.
8. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
8.1. A Next Light, Lda garante total confidencialidade dos dados fornecidos pelo cliente;
8.2. Os dados fornecidos nos documentos de encomenda são indispensáveis para o fornecimento. A omissão ou inexatidão dos mesmos são da sua única e inteira
responsabilidade.
8.3. Nos termos da lei, mediante pedido por escrito, é garantido ao cliente o direito de retificação e atualização dos seus dados pessoais, os mesmos serão processados
e armazenados informaticamente e destinam-se a ser utilizados apenas no âmbito da relação contratual e/ou comercial com o cliente;
9. GARANTIA
9.1. Todos os equipamentos comercializados pela Next Light, Lda. beneficiam de uma garantia contra defeitos de fabrico, nos termos da legislação em vigor, se o contrato
não dispuser de forma diferente ou se os usos não estabelecerem prazo maior.
9.2. Não se incluem nesta garantia os produtos que tenham sido sujeitos a uso ou manipulação indevida ou incorreta por parte do cliente.
9.3. Também não se aplica às substituições e reparações que resultem do desgaste normal do material, de deteriorações ou acidentes resultantes de utilização negligente,
de falta de vigilância, de manutenção ou de uma utilização defeituosa.
9.4. A existência de um defeito deverá ser reconhecida pelos serviços técnicos da Next Light, Lda. e nas instalações desta, ficando as peças substituídas na sua posse.
10. FORO COMPETENTE
Em caso de litígio, o tribunal competente é o Tribunal Judicial da Comarca da Maia, com renúncia expressa a qualquer outro.

GENERAL CONDITIONS OF SALE
1. SCOPE OF APPLICATION
1.1. The present General Conditions aim to regulate the conditions applicable to sales made by Next Light, Lda. And the rights and obligations of the parties, derogating from
any verbal agreement, prior or subsequent, and prevailing over all non-mandatory legal provisions.
1.2. Any exception or change to the General Conditions takes the form of Particular Conditions and will only be valid if formulated in writing, accepted and signed by the legal
representatives of the parties, the latter prevailing over the former.
1.3. Any conditions or specifications that the Buyer may insert in documentation of any nature that are inconsistent with the provisions of the General or Particular Conditions
will be null and void.
1.4. Orders addressed to Next Light, Lda. Will be subject to approval by the Company's Financial Department and are only considered firm and accepted after written
confirmation.
1.5. Next Light, Lda. Reserves the right to change, without prior notice, the technical specifications, manufacturing data, size, designation and prices of its articles and may
also stop producing certain articles, being exempt from supplying those already does not produce or with previous specifications.
2. DELIVERY TIMES
2.1. The requested delivery times are considered as indicative and subject to confirmation when requested, provided that all technical, commercial and financial conditions
previously agreed are satisfied by the customer.
2.2. These periods will count from the date of receipt of the award and may be extended for reasons of force majeure and / or justified causes and, in general, for reasons
beyond the responsibility or forecast of Next Light, Lda.
2.3. Any delays in delivery cannot be invoked to claim damages for direct or indirect losses, nor will they be grounds for the cancellation of orders or reason for delaying
payments already due.
2.4. Partial deliveries may be made, unless previously and expressly indicated by the customer.
2.5. Upon delivery, the responsible person of the client must check the invoice, dating and signing the transport document or tripling the invoice.
3. PROPERTY RESERVE
3.1. All credit sales are made with a reservation of ownership of the goods sold in favor of Next Light, Lda. Until full payment of the respective price (article 409 of the Civil
Code).
3.2. This property right persists even after resale of the material to third parties, the client being vested with the responsibility of a faithful depositary of the material provided
by Next Light, Lda., Until the full fulfillment of the contractual obligations he assumed.
4. PRICES
4.1. Sales prices are shown in Euros (€).
4.2. VAT is added to the amounts offered at the legal rate in effect at the time of invoicing, except for the exceptions prescribed by current legislation.
4.3. Without prejudice to supplies over € 150.00, in which transport costs are borne by Next Light, Lda., Our prices are considered Ex Works.
4.4. The purchase price and payment to Next Light, Lda. Is the one in the table in force with the discounts of the general conditions of sale.
4.5. Next Light, Lda reserves the right to change, whenever it sees fit, the prices in the table.
5. PAYMENT CONDITIONS
5.1. As long as other payment terms are not agreed, invoices are paid in cash.
5.2. Payment must be made by cash, check, or bank transfer.
5.3. If the customer opts for bank transfer, this must be made to the account to be designated by Next Light, Lda.
5.4. The credit supply presupposes the analysis and agreement of Next Light, Lda., Regarding the conditions, limits and payment term to be agreed in writing.
5.5. These limits and criteria are established only by Next Light, Lda., Without having to justify them and may be subject to review depending on the volume of business and
payment history.
5.6. If the payment deadlines are not met, Next Light, Lda. Reserves the right to charge interest on late payments, pursuant to Decree-Law No. 62/2013, of May 10 and Article
102 of the Commercial Code.
5.7. If the payment conditions are not fully met, Next Light, Lda. Reserves the right, at any time, to cancel the supplies, namely in cases where the credit limits, amount or
deadlines are exceeded.
6. COMPLAINTS
6.1. Only complaints will be accepted under the following conditions:
6.1.1. If presented within 8 (eight) working days after delivery;
6.1.2. Be justified with evidence and / or evidence to support it;
6.1.3. The articles must have been used under normal conditions and for the purposes for which they were designed;
6.1.4. They are correctly installed in accordance with their characteristics and the rules in force;
6.2. Complaints will only be validated after a favorable opinion from the technical department of Next Light, Lda., Which will determine whether the item subject to complaint
will have to be repaired or replaced.
7. RETURNS
7.1. Returns will only be accepted after prior agreement with Next Light, Lda. Subject to the following conditions:
7.1.1. When duly justified and within a maximum period of 15 days after receipt of the goods;
7.1.2. The articles are in good condition and packed in their original packaging;
7.1.3. Returns are accompanied by the respective return note, mentioning the invoice number;
7.1.4. In these cases, Next Light, Lda. Will depreciate an amount corresponding to 20% of the value of the initial sale, to cover administrative costs and any expenses incurred,
such as: transportation, reception, inspection, etc.
7.2. Next Light, Lda. Reserves the right to deny the acceptance of returns that do not comply with these assumptions or when at least one of the following situations occurs:
7.2.1. Have been the material manufactured exclusively for the customer;
7.2.2. Not be in stock and have been purchased exclusively for the customer;
7.2.3. Have been used or show signs of handling.
8. PRIVACY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA
8.1. Next Light, Lda guarantees total confidentiality of the data provided by the client;
8.2. The data provided in the order documents are essential for delivery. Their omission or inaccuracy is your sole and entire responsibility.
8.3. Under the terms of the law, upon a written request, the customer is guaranteed the right to rectify and update their personal data, they will be processed and stored
computerized and are intended to be used only within the scope of the contractual and / or commercial relationship with the client;
9. WARRANTY
9.1. All equipment sold by Next Light, Lda. Benefits from a guarantee against manufacturing defects, under the terms of the legislation in force, if the contract does not provide
for it differently or if the uses do not establish a longer term.
9.2. This guarantee does not include products that have been subject to improper or incorrect use or manipulation by the customer.
9.3. It also does not apply to replacements and repairs that result from normal wear and tear of the material, deterioration or accidents resulting from negligent use, lack of
vigilance, maintenance or defective use.
9.4. The existence of a defect must be acknowledged by the technical services of Next Light, Lda. And at its facilities, leaving the parts replaced in its possession.
10. COMPETENT JURISDICTION
In the event of a dispute, the competent court is the Tribunal Judicial da Comarca da Maia, with express waiver of any other.

