Formulário de Pedido
Válido a partir de 1 de janeiro de 2021
Os campos assinalados com * são obrigatórios

POR FAVOR PREENCHA EM LETRA MAIUSCULA

*Registar como:

UIlizador /

*Nome, Apelidos - Name, Surname

(Uso interno) Número de ID

Distribuidor - Requer o Acordo de Distribuidor e Doc. IdenIﬁcação

/ Nome da Empresa - Company's name

*Endereço - Address

*Cidade -City

*Código postal -Zip code

*Cidade -City

Endereço do recetor - Shipping Address

*Número de telefone -Phone #

Número de telemóvel -Mobile #

*E-Mail

Número de IdenIﬁcação Fiscal (NIF) - VAT-number

Clientes com E-payment

*Por favor selecione -Please select:

Leveluk K-8
LeveLuk SD501 Plt.
LeveLuk SD501
LeveLuk JRIV
Anespa DX

EURO
EURO
EURO
EURO

Preço
IVA
Envio*
Ext. GaranIa

3660*
3000*
2780*
2700*

Requere Acordo E-payment e Doc. IdenIﬁcação

Taxa administraIva em Euro
30

60

100

160

(opcional)

EURO 2200*

Total

*Preços sem IVA

Pagamento Inicial

*Envio: EU 34 €, GBR/NOR/CHE: 47 €
K8: por favor adicione 10€ ao custo de envio

*Forma de pagamento:

Visa

Amex

MC

Transferência bancária

Número de Cartão

CVV

Válido até

Retorno - O produto não uIlizado pode ser devolvido dentro de 2 semanas após o recebimento.
CerIﬁco que li, compreendi e concordo com os termos estabelecidos nas PolíRcas e Procedimentos (acessíveis em enagiceu.com).
Li e aceito a informações de privacidade e cancelamento previstas nas Condições Gerais.

* Assinatura do comprador

Data (DD/MM/YY)

*Informação do Patrocinador e Angariador (De ambos se forem Id's diferentes)
Nome Patrocinador

Nome Angariador

ID Patrocinador

ID Angariador

Comporador registado la linha do Patrocinador [

]A

E-Mail

* Assinatura do Angariador (igual à do patrocinador se for a mesma pessoa)

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEFFXXX

Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

sales@enagiceu.com

Data (DD/MM/YY)
Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

240

CONDIÇÕES GERAIS

Declaração de Privacidade
Os dados pessoais transmitidos por si serão recolhidos e armazenados. Com a celebração do contrato, o comprador dá o
seu consentimento para o processamento de dados.
A base legal para o processamento dos dados na presença do consentimento do comprador refere-se ao Art. 6, parágrafo
1, alínea a do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Dado que o processamento de dados é necessário para o
cumprimento do contrato de compra ou a execução de medidas pré-contratuais, a base legal para o processamento de
dados é o Art. 6, parágrafo 1, alínea b do Regulamento de Proteção de dados. Os dados devem ser recolhidos para o
processamento das vendas. Se necessário, os dados serão processados entre as filiais individuais do Grupo Enagic (FRANÇ
A/ALEMANHA/ITALIA). Informamos que os seus dados pessoais serão transferidos para empresas membro do grupo
internacional ENAGIC, independentemente de que tenham a sua sede na Alemanha ou no estrageiro, na medida do
necessário para o processo de colaboração e implementação nacional e internacional do sistema de vendas da Enagic, e
concorda explicitamente com a transferência dos seus dados. A ENAGIC adotou todas as medidas necessárias e garantias
adequadas sobre a conformidade da referida transferência de dados de acordo com a legislação aplicável. Os dados serão
apagados assim que deixem de ser necessários para o propósito da sua recolha. Este é o caso do cumprimento de um
contrato ou para a implementação de medidas pré-contratuais se os dados não forem desde logo necessários para a
execução do contrato. Mesmo após a conclusão do contrato, pode haver a necessidade de armazenar dados pessoais do
contratante de forma a cumprir as obrigações contratuais ou legais. Pode alterar os seus dados pessoais armazenados a
qualquer momento. Se os dados são necessários para cumprimento de um contrato ou para realizar medidas précontratuais, a exclusão prematura é possível , a menos que as obrigações legais ou contratuais impeçam a exclusão.

Política de Cancelamento
O comprador tem o direito de rescindir o contrato no prazo de 14 dias, sem explicar a razão, tanto através de um aviso
por escrito (ex. carta, fax, email) ou - se o produto lhe for fornecido antes que o período expire - através da devolução do
produto. O período de retirada inicia quando a informação é recebida por escrito, porém não antes de a mercadoria ser
recebida pelo destinatário (no caso de encomendas repetidas de produtos similares antes da receção da primeira parte da
entrega) e não antes de cumprirmos a nossa obrigação de instruir nos termos do artigo 246 § 2 em conexão com § 1 (1) e
(2) EGBGB bem como as nossas obrigações nos termos §312 e (1) (1) BGB em conexão com o artigo 246 § 3 EGBGB. O
envio atempado da revogação ou da mercadoria será considerado suficiente para a conformidade com o termo de revoga
ção.
O cancelamento deve ser dirigido a:
Enagic Europe GmbH,
Immermannstraße 33
40210 Düsseldorf
No caso de um cancelamento válido ambas as partes têm que devolver os bens/pagamentos recebidos. Se as
mercadorias apenas podem ser devolvidas em pior estado do que estavam aquando da sua expedição para si, ser-lhe-á
cobrada a discrepância do valor. Não é aplicável se estado do produto estiver em conformidade como seria em qualquer
loja, após uma inspeção legítima das mercadorias por parte do comprador. Se manipular a mercadoria com cuidado, não
deve ocorrer problema algum. Não terá de pagar qualquer despesa de devolução se a entrega não corresponder à sua
encomenda. No caso de uma revogação válida, os bens e serviços recebidos por ambas as partes e benefícios (ex. juros),
se aplicável, devem ser devolvidos. Se não puder devolver a totalidade ou parte da mercadoria, ou apenas pode devolver
em estado de degradação, deve pagar uma compensação adequada pelo valor perdido. Não é aplicável à mercadoria
devolvida se a sua deterioração é apenas imputável através de exame, tal como poderia realizar numa loja a retalho.
Adicionalmente, pode evitar a responsabilidade pela compensação ao não utilizar a mercadoria como se fosse
propriedade sua e ao evitar qualquer procedimento que possa diminuir o seu valor. A mercadoria que pode ser enviada
via encomenda postal deve ser devolvida. Se o produto entregue corresponder ao encomendado, os custos de devolução
serão de sua responsabilidade.
Obrigações de reembolso de pagamentos devem ser consideradas no prazo de 30 dias após o envio do aviso de revogaçã
Fim da Política de Cancelamento

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
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