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Condições Gerais de Venda 

Mentha Sylvestris – Actividades Comerciais, Industriais, Rurais e Turísticas, Unipessoal, Lda. 

1. Âmbito de Aplicação 

As presentes Condições Gerais de Venda (“CGV”) são aplicáveis a todas as vendas que a Mentha Sylvestris realize, prevalecendo sobre outras condições gerais de compra e venda do 

Comprador, assim como sobre as condições das notas de encomendas recebidas, salvo se estas forem aceites, por escrito, pela Mentha Sylvestris.  

As condições particulares de compra e venda (“Condições Particulares”), eventualmente acordadas, apenas prevalecerão sobre estas CGV se revestirem forma escrita e se forem subscritas 

pelas partes contratantes, aplicando-se estas CGV em tudo aquilo que não tenha sido derrogado pelas Condições Particulares.  

As CGV são fornecidas pela Mentha Sylvestris a pedido ou poderão ser consultadas na página electrónica da Mentha Sylvestris disponível em www.polymersolutions.pt, sendo aceites 

pelo Comprador no acto da colocação de uma ordem de compra à Mentha Sylvestris.  

A aceitação destas CGV pelo Comprador, num anterior contrato de compra e venda celebrado com a Mentha Sylvestris (“Contrato”) pressupõe, para todos os efeitos legais, a aceitação 

das mesmas aquando da celebração com a Mentha Sylvestris de contratos de compra posteriores.  

2. Prazos de Entrega 

Os prazos de entrega comunicados pela Mentha Sylvestris são meras estimativas de entrega, sem prejuízo de a Mentha Sylvestris realizar os seus melhores esforços para que as entregas 

ocorram nos prazos comunicados. 

O referido prazo de entrega começa a contar a partir do momento em que a Mentha Sylvestris tenha confirmado a encomenda.  

Caso o transporte da mercadoria esteja a cargo do Comprador, o prazo estimado de entrega é o da colocação dos produtos encomendados à disposição do transportador.  

A Mentha Sylvestris poderá realizar entregas parciais de mercadorias.  

A Mentha Sylvestris poderá suspender a entrega das mercadorias caso o Comprador não pague alguma factura até ao seu vencimento, ficando exonerada de qualquer tipo de 

responsabilidade caso tal se verifique.  

Para efeitos destas Condições Gerais entende-se por “força maior” qualquer evento ou circunstância, imprevisível e inevitável, cujos efeitos se verificam independentemente da vontade 

das partes, nomeadamente: catástrofes naturais (tais como inundações, incêndios, tremores de terra, ciclones, raios e furacões ou outros cataclismos), actos de guerra (declarada ou 

não), actos de subversão, actos de sabotagem, distúrbios e alterações de ordem pública, greves ou paralisações, bloqueio económico ou actos ilícitos de qualquer autoridade pública ou 

privada.  

O incumprimento de qualquer obrigação da Mentha Sylvestris que resultem da ocorrência de um evento de força maior constitui causa justificativa do mesmo.  

Se qualquer uma das causas impeditivas do cumprimento das obrigações da Mentha Sylvestris se prolongar por mais de três meses, a Mentha Sylvestris tem a faculdade de resolver o 

Contrato ou a encomenda efectuada, mediante notificação ao Comprador, e sem que por tal facto incorra em qualquer tipo de responsabilidade.  

3. Reclamações 

O Comprador está obrigado a verificar a quantidade e a qualidade da mercadoria no acto de entrega.  

Caso o Comprador detecte algum dano nas mercadorias resultante do transporte, deverá reclamar junto do transportador nos termos da legislação aplicável. A Mentha Sylvestris não 

será responsável por quaisquer danos na mercadoria resultantes do transporte.  

Caso o Comprador detecte algum dano na mercadoria que não resulte do transporte, deverá apresentar uma reclamação junto da Mentha Sylvestris, nos termos das presentes Condições 

Gerais. A Mentha Sylvestris apenas será responsável pelo defeito na qualidade ou quantidade da mercadoria recebida, que não resulte de uma situação de força maior, se o Comprador 

proceder à correspondente reserva na nota de entrega e, adicionalmente, o comunique à Mentha Sylvestris nos 2 (dois) dias seguintes ao dia da recepção da mercadoria fornecida.  

A Mentha Sylvestris apenas será responsável pelos vícios ou defeitos ocultos que, não resultando de um caso de força maior, lhe sejam adequadamente comunicados nos 30 (trinta) dias 

seguintes ao dia da entrega.  

Caso haja defeitos na mercadoria e o Comprador os tenha comunicado à Mentha Sylvestris, nos prazos e condições estabelecidos nesta Cláusula, a Mentha Sylvestris indemnizará o 

Comprador, segundo o seu critério, mediante a substituição da mercadoria contra a entrega da mercadoria defeituosa ou mediante o reembolso do preço pago.  

A Mentha Sylvestris não será responsável pelos danos de que a mercadoria entregue possa sofrer em consequência de: utilização incorrecta, alterações por parte do Comprador ou 

armazenamento desadequada.  

A Mentha Sylvestris não é, em caso algum, responsável pela aplicabilidade da mercadoria para um fim específico, nem estende a sua garantia sobre a mercadoria a terceiros.  

4. Preço, condições de pagamento e transmissão da propriedade 

Salvo se tiver sido expressamente acordado o oposto, o pagamento da mercadoria efectuar-se-á nos 30 (trinta) dias após a respectiva entrega, sem prejuízo de o referido prazo poder 

ser revisto por acordo escrito entre as partes ou, unilateralmente pela Mentha Sylvestris caso o cliente revelar indícios de insolvência ou o seu histórico de pagamentos demonstrar 

incumprimentos de prazos acordados em fornecimentos anteriores.  

O pagamento da mercadoria deverá ser efectuado na sede da Mentha Sylvestris, independentemente da modalidade de pagamento acordado.  

A mora no pagamento desencadeará, de forma automática, pelo mero incumprimento do pagamento no prazo acordado (e independentemente de aviso de vencimento ou interpelação 

por parte da Mentha Sylvestris), o acréscimo ao pagamento de juros de mora a favor da Mentha Sylvestris, equivalentes à taxa Euribor a um mês acrescida de uma taxa de 5% (cinco por 

cento).  

A colocação de uma reclamação pelo Comprador não lhe dá o direito de não proceder ao pagamento das facturas.  
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A Mentha Sylvestris reserva para si a propriedade das mercadorias até ao seu integral pagamento.  

Salvo se outra coisa for expressamente acordada, o preço não inclui o transporte, autorizações, impostos ou outro tipo de encargos ou gastos até os produtos serem postos à disposição 

do Comprador, e poderá ser alterado pela Mentha Sylvestris caso tenha havido um aumento dos custos que não fosse previsível no momento de aceitação da encomenda.  

Os riscos sobre os produtos transmitem-se para o Comprador desde o momento da sua entrega no local acordado caso a Mentha Sylvestris tenha ficado encarregue do transporte, ou no 

momento em que os produtos sejam postos à disposição do Comprador.  

A repartição dos riscos e a transmissão da propriedade, nas vendas para o estrangeiro, é regulada pela cláusula INCONTERM em vigor que expressamente se acorde.  

A Mentha Sylvestris reserva-se o direito de, em qualquer altura posterior à aceitação do pedido, aumentar os preços oferecidos, caso o fabricante ou fornecedor os aumente. Neste caso, 

o aumento será comunicado ao comprador com a maior brevidade possível e este terá o direito de recusar o pedido. O Comprador renuncia à exigência de responsabilidade por parte da 

Mentha Sylvestris por danos ou prejuízos que o aumento de preços ou a recusa do pedido, conforme o caso, possam causar.  

5. Embalagens e Resíduos de Embalagens 

As embalagens primárias, secundárias e terciárias, utilizadas para acondicionar os produtos fornecidos pela Mentha Sylvestris resultam, após utilização do(s) produto(s) nelas embalado(s), 

na produção de resíduos não urbanos, caso em que a responsabilidade pela sua gestão é assegurada pelo produtor do resíduo, conforme o nº 2 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 152-

D/2017, de 11 de dezembro.  

6. Sobretaxa 

A Mentha Sylvestris reserva-se expressamente no direito de aplicar sobretaxas comerciais às operações que o justifiquem economicamente, seja devido à dificuldade do seu serviço, seja 

devido à complexidade na entrega ou aos custos associados ao mesmo.  

7. Utilização dos Produtos 

A Mentha Sylvestris não garante a adequação dos produtos para a utilização pretendida. Todos os produtos a fornecer pela Mentha Sylvestris deverão ser homologados previamente 

pelo Comprador através de testes significativos que demonstrem a adequação dos produtos à utilização pretendida. 

A ordem de compra pressupõe que o produto foi testado e devidamente homologado para a utilização pretendida.  

Caso a utilização pretendida seja diversa daquela para a qual o produto foi desenhado, o Comprador deverá homologar cada lote recebido para a utilização em causa. 

Em caso de revenda do produto pelo Comprador, este não envolverá a Mentha Sylvestris em qualquer reclamação relacionada com a utilização dada ao Produto e apresentada por um 

terceiro.  

8. Responsabilidade 

A Mentha Sylvestris só será responsável pelos danos e prejuízos causados de forma dolosa ou com culpa grave, no cumprimento das suas obrigações contratuais.  

Será responsabilidade da Mentha Sylvestris que o produto entregue esteja de acordo com as especificações técnicas emitidas pelo produtor e aceites pelo Comprador.  

A Mentha Sylvestris não assume qualquer tipo de responsabilidade perante o Comprador pela falta de fornecimento de um produto por causa imputável ao fabricante ou fornecedor do 

mesmo. Na altura em que seja notificada pelo fabricante ou fornecedor da impossibilidade de fornecimento de acordo com o prazo espectável, a Mentha Sylvestris dará disso 

conhecimento ao Comprador e efectuará os seus melhores esforços para mitigar a situação.  

9. Protecção de Dados de Natureza Pessoal 

De acordo com o estabelecido nas leis de Protecção de Dados aplicáveis, assim como nos regulamentos, pareceres e opiniões emitidos pela Comissão Nacional de Protecção de Dados, 

os dados pessoais recebidos pela Mentha Sylvestris são armazenados num ficheiro, de que a Mentha Sylvestris é titular, com o objectivo de gerir as obrigações de facturação, fiscais e de 

contabilidade.  

O Comprador autoriza ainda que os dados recolhidos no âmbito da celebração do Contrato sejam transmitidos a qualquer entidade com quem a Mentha Sylvestris possa eventualmente 

estabelecer um qualquer tipo de parceria, associação ou contrato, bem como autoriza que os seus dados sejam utilizados pela Mentha Sylvestris em qualquer tipo de litígio, disputa, 

reclamação ou auditoria de que a Mentha Sylvestris seja parte, levada a cabo por qualquer entidade estatal ou regulatória.  

A Mentha Sylvestris compromete-se a cumprir a sua obrigação de sigilo relativamente aos dados de carácter pessoal ou ao seu dever de os guardar, assim como a adoptar as medidas 

necessárias para evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, tendo em conta o estado da tecnologia em cada momento.  

Os direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição são exercíveis mediante pedido escrito dirigido à Mentha Sylvestris para a seguinte morada: Rua da Ponte, 232 – 4825-282 

Santo Tirso.  

10. Foro 

Estas CGV são reguladas pela lei portuguesa.  

Qualquer litígio que possa surgir em relação ao cumprimento destas CGV deverá, preferencialmente, ser resolvido de forma amigável no prazo de 1 (um) mês, a contar do início dos 

contactos entre as partes com vista à referida resolução. Decorrido este prazo, qualquer uma das partes poderá recorrer ao Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso, Portugal, 

renunciando as Partes expressamente a qualquer outro.  

A Mentha Sylvestris reserva-se o direito de modificar as presentes Condições Gerais de Venda. 

Data da última revisão: 18/12/2018. 
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