




















































































































































































1. Aplicabilidade dos Termos e Condições. Estes termos e condições 
devem ser aplicados ao comércio de dispositivos, componentes e 

acessórios entre a H K lnstruments Oy e o cliente, a menos que as partes 

acordem mutuamente outra maneira por escrito. Estas condições não se 
aplicam ao comércio por agentes, às quais serão aplicadas as condições 

de venda do fabricante. 

2. Preço. Os preços em vigor no momento em que a oferta é feita formam 

a base do preço. Todos os preços excluem IVA. Caso ocorram mudanças 

nos impostos, frete, IVA ou outros pagamentos gerais relacionados à 
entrega antes da data de entrega, o vendedor tem o direito de alterar o 

preço das mercadorias na mesma proporção em que tais preços alterados 

ou pagamentos afetaram o preço da mercadoria. 

3. Oferta. A oferta do vendedor é vinculativa e é válida por 30 dias, salvo 

acordo em contrário. Uma vez que a oferta do vendedor seja ofertada 
sob termos e condições provisórias de venda, uma oferta imediata de 

armazenamento é denotada por meio da qual as mercadorias podem ser 

vendidas a terceiros durante o período de va'lidade da oferta e o vendedor 

não garante que o estoque seja suficiente. 

4. Contrato,. Corn,idera·se que um contrato entre o vendedor e o 
comprador foi estabelecido quando 
• as partes assinaram um contrato por escrito (contrato de compra) 
• o comprador aprovou uma oferta vinculativa por escrito 

(encomenda) ou 
• o vendedor confirmou por escrito tal ordem, outra que não seja de 

uma baseada em uma oferta 01.1 uma ordem diferente da oferta 
(confirmação do pedido) 

5. Desenhos e descrições. As informações sobre preços, medidas, pesos e 

performances dadas ,em descrições, fotos, memorandos, desenhos, listas e 

listas de preços e outras informações contendo detalhes técnicos e outros 

são dadas sem obrigações, a menos que especificamente mencionado ria 

oferta. Todos os desenhos técnicos e documentos necessários para a 

fabricação do produto 01..1 de seu componente, que uma parte forneceu 

à outra parte antes ou após a assinatura do contrato, permanecerão 

como propriedade do fornecedor. A parte receptora não pode, .sem o 

consentimento do fornecedor, usar, copiar, entregar ou divulgar por

outros meios, informações relacionadas a terceiros. 

6. Condição de Entrega. A condição de entrega é o armazenamento 

gratuito do vendedor (ref.: lncoterms 2010 EXW), salvo acordo em 
contrário. 

7. Embalagem. Os preços indicados nas listas de preços e diretórios 
aplicam-se a produtos sem embalagem de transporte. 

8. Tempo da entrega. A menos que o prazo de entrega seja acordado, 

o vendedor deve estipular o prazo de entrega. Considera-se que as 
mercadorias foram entregues quando entregues a uma transportadora 

de carga para encaminhamento ao comprador. Quando, de acordo com 

os termos do c;ontrato, o comprador tiver de recolher as mercadorias do 
vendedor ou de um lugar ,designado pelo vendedor, as mercadorias serão 

consideradas transportadas quando o vendedor notificar o comprador de 

que as mercadorias estão prontas para entrega. 

9 .. Transporte e Exame das Mercadorias. No ato do recebimento, o cliente 

deve certificar-se de que os produtos entregues correspondem ã lista 

de embal'agem e não estão danificados externamente. Antes de usar, 
conectar ou instalar as mercadorias, o cliente deve examinar novamente 

as mercadorias para garantir sua condição impecãvel. As queixas relativas 

a erros ou deficiências devem ser apresentadas ao vendedor sem demora. 

o maís tardar no prazo de 8 dias após o envio das mercadorias. 

10. Força Maior. O vendedor não é responsável por cumprir o contrato 

caso exista um obstáculo que o vendedor seja incapaz de superar ou 

para cumprir o contrato sejam exigidos sacrifícios que não são razoáveis, 
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quando comparados com a vantagem para o comprador se o vendedor 
cumprir o contrato. Se o referido obstáculo ou disparidade deixar de 

existir dentro de um prazo razoável, o comprador tem o direito de exigir 

que o vendedor cumpra o contrato. Quando o fabricante ou a parte da 
qual o vendedor obtém as mercadorias não cumprir os termos do seu 

contrato, fazendo com que a entrega do vendedor seja atrasada ou não 

seja concluída, o vendedor não é obrigado a compensar o comprador por 

quaisquer perdas potenciais. O comprador não tem o direito de solicitar 

uma nova entrega para substituir um produto defeituoso se existir um 

obstáculo, conforme observado nesta seção, para o vendedor. Quando a 

conclusão do contrato dentro de um período de tempo razoável se torna 

impossível devido a fatores observados nesta seção, ambas as partes 

têm o direito de cancelar o contrato sem a obrigação de compensação, 

notificando a outra parte de suas intenções por escrito. 

11. Pagamento. O período de pagamento começa a partir da data da 
fatura. Em caso de atraso no pagamento, o comprador é responsável 

por compensar o vendedor de acordo com sua taxa de juros e pagar as 

despesas decorrentes da cobrança do pagamento. 

12. Garantia. O vendedor é obrigado a fornecer uma garantia de cinco 

(5) anos para os bens entregues em relação ao material e fabricação. O 
período de garantia é considerado a partir da data de entrega do produto. 

Se um defeito na matéria-prima ou uma falha de produção for encontrado, 

o vendedor é obrigado, quando o produto é enviado ao vendedor sem 

demora ou antes do vencimento da garantia, a corrigir o erro a seu critério, 

seja reparando o produto defeituoso ou entregando gratuitamente ao 

comprador um novo produto sem falhas e enviando-o ao comprador. Os 
custos de entrega para reparo sob garantia serão pagos pelo comprador 

e os custos de devolução pelo vendedor. A garantia não inclui danos 

causados por acidente, raio, inundação ou outros fenômenos naturais, 

desgaste normal, manuseio impróprio ou descuidado, uso anormal, 

sobrecarga, armazenamento ,inadequado, tratamento ou reconstrução 

incorretos ou mudanças e trabalhos de instalação não realizados pelo 

vendedor. A seleção de materiais para dispositivos propensos à corrosão 

é de responsabilidade do comprador, a menos que de outra forma seja 

legalmente acordado. Caso o fabricante altere a estrutura do dispositivo, 
o vendedor não é obrigado a fazer alterações comparáveis aos dispositivos 

já adquiridos. Apelar para garantia exíge que o comprador tenha cumprido 

corretamente com os. seus deveres decorrentes da entrega e indicados 

no contrato. O vendedor dará uma nova garantia para os produtos que 

foram substituídos ou reparados. dentro da garantia, mas somente até o 

vencimento do tempo de garantia do produto original. A garantia inclui a 
reparação de uma peça ou dispositivo defeituoso ou, s.e necessário, uma 

peça ou dispositivo novo, mas não os custos de instalação ou troca. Sob 

nenhuma circunstância o vendedor é responsável por indenização por 
danos indiretos. 

13. Retorno. A venda feita é vinculativa e irrevogável e o vendedor não 

é obrigado a aceitar o retomo de um produto. Os produtos entregues 

de acordo com o contrato são devolvidos e os produtos reembolsados 

em atê 70%, desde que o vendedor tenlnia, antes do retomo do produto,
concordado com ele. Os produtos devolvidos podem ser retirados e 

creditados desde que estejam na embalagem original e na condição 

original. 

14. Notificações. O remetente é responsável por garantir a chegada das 

notificações enviadas à outra parte. 

15. Propriedade. A propriedade do produto é passada ao comprador 

quando o preço é pago integralmente. 

16. Desentendimentos. Desacordos relativos a contratos e cláusulas 

relacionadas devem ser resolvidos principalmente pelas partes do 

contrato. Caso não seja possível chegar a um acordo, a disputa será 
resolvida na Finlândia, no tribunal inferior, no domicílio do vendedor. 
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