
1.  Introduction
The following general conditions (hereinafter the "General Conditions") regulate, in addition to the parti-
cular conditions to be presented to the Customer, the terms and conditions, in which Donauer SOLAR 
SYSTEMS, LDA., with its registered office at the Núcleo Empresarial, Zona Sul, Armazém 92, Quinta dos 
Estrangeiros, Venda do Pinheiro, Mafra, registered at Mafra Commercial Registry Office under number 507 
594 800 (hereinafter "Donauer" or "Company"), sells solar and environmental technology equipment 
(hereinafter the "Sale") agreed with any natural or legal person, who acquires, or demonstrates intention to 
acquire, solar and environmental technology equipment (hereinafter the "Customer" or "Customers").

The proposals submitted by Donauer to any Customer may be revoked at any time until acceptance, and 
consequently any and all agreements or commitments reached with or assumed by Donauer will only be 
valid upon confirmation by Donauer in writing.
Orders placed will only be considered valid and final upon acceptance and confirmation by Donauer in 
writing, through a confirmation note, to be sent to the Customer.
All orders are subject, solely, and exclusively, to the terms and conditions of these General Conditions, in 
addition to the particular conditions to be presented to Customers, without prejudice to any additions or 
changes that may be agreed upon by Donauer and the Customers. Consequently, any additions, amend-
ments and subsequent agreements that, in any way, alter the terms and conditions expressed in the confir-
mation note, presented by Donauer, will only be valid if confirmed by written agreement between Donauer 
and the Customer, and the Customer will not be allowed to cancel the order after it has been confirmed by 
Donauer as set out above, except in typical cases where the law gives the Customer the right to return the 
order.
In relation to any scheduled or programmed orders, the goods will only be supplied once
requested by the Customer, and the order must be placed by the Customer within 3 months of confirma-
tion of the order, after which, even if the goods are not collected, they will also be invoiced and charged to 
the Customer.

VAT, at the legal rate in force at each moment, is added to all prices indicated in the offers or in the order 
confirmation slips. The prices indicated on the order confirmation slips are fixed in accordance with the 
conditions expressed in the said orders, namely as regards the quantities specified, the material delivery 
date, the material characteristics, the tolerance margins, and the manufacturer's conditions. Any subse-
quent changes to these order conditions, in order to become effective, require the express authorization 
of Donauer and entitle Donauer to revise the prices accordingly.
The purchase price shall be paid in accordance with the provisions set out in the order confirmation note. 
In case of delay in payment, interest will be applied at the legal rate in force, plus a surcharge of 2%, without 
prejudice to the right to compensation for all damages and loss of profits arising from the same delay, to 
be determined under the general terms of law.
As a general rule, securities are not admissible as a form of payment, but in the event Donauer gives the 
Customer the possibility to accept any securities as a form of payment, the charges for discounts and 
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collections or other charges relating to protest or similar expenses shall be borne by the Customer.
All orders are accepted on the condition and assumption that the Customer presents the financial capacity 
to pay the purchase price in full and meet all other obligations arising from the contract entered into with 
Donauer. Should the Customer fail to meet this condition - verified through negative information about 
his/her financial situation and verification of cases of default - Donauer reserves the right to demand 
payment in cash and against delivery of the goods, regardless of the term and other payment conditions 
previously agreed upon, namely those resulting from the order and/or the confirmation note.
If there is a significant worsening of the financial situation of the Customer after the execution of the Agree-
ment or a situation of arrears and default in payment, and if the Customer does not put an end to the situa-
tion of arrears or default or provides guarantees, which in the opinion of Donauer may be adequate for 
future collection of the credit and within the period that Donauer reasonably establishes for this purpose, 
Donauer reserves the right to terminate the Agreement and to require the immediate settlement of all 
outstanding or maturing credits.
Should Donauer exercise its right to terminate the contract, the Customer is obliged to indemnify Donauer 
for all damages, including, but not limited to, consequential damages and loss of profit, under the general 
terms of law. All payments due shall be made exclusively to Donauer, through the means that Donauer 
makes available to Customers.

Delivery times will be stated in the order confirmation note and are indicative only. Force majeure circums-
tances such as labour disruption, sabotage, failure of suppliers of materials, act of the public enemy, war, 
invasion, insurrection, riot, fire, storm, flood, ice, earthquake, explosion, epidemic, failure or delay in supply 
chains, breakage or accident of machinery or equipment or any other cause or causes beyond Donauer's 
reasonable control, including any restriction, order, regulation or restriction imposed by governmental 
authorities, military or legally established civilian authorities, or by repairs necessitated by an emergency 
circumstance not limited to those listed above on Donauer's property or equipment and or property or 
equipment of third parties which are considered to be under Donauer's operational control that directly or 
indirectly affect the supply of the goods by Donauer or its suppliers, shall relieve the Company of its 
contractual obligations during the period in which it is prevented from performing them.

4. Deadlines

Upon receipt of the goods by Donauer, the Customer undertakes to pick up the same at the headquarters 
of Donauer.
However, the Customer may request Donauer to ship the goods to a place indicated by the Customer, in 
which case, the Customer agrees that Donauer will contract the shipping service that it deems appropriate 
for the delivery, being assumed, by the Customer, the full responsibility, and consequently the risk, for any 
damage that the goods may suffer from the moment they are shipped from the premises or head office of 
Donauer, without prejudice to any warranty obligations that expressly result from the Law.
Donauer may also, at the request of the Customer, contract a transport insurance for the delivery of the 
goods, the cost of which will be charged in full to the Customer, unless otherwise agreed between Donauer 
and the Customer.

5. Delivery
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Regra geral, não são admissíveis títulos de crédito como forma de pagamento, porém na eventualidade 
de a Donauer conceder ao Cliente a possibilidade de aceitar quaisquer títulos de crédito como forma de 
pagamento, os encargos com descontos e cobranças ou outros referentes a despesas de protesto ou 
análogas são suportados pelo Cliente.
Todas as encomendas são aceites na condição e pressuposto de o Cliente apresentar capacidade 
financeira para pagar o preço de compra na sua totalidade e cumprir as demais obrigações que para si 
decorram do contrato celebrado com a Donauer. Caso o Cliente deixe de satisfazer esta condição – 
comprovada mediante informações negativas sobre a sua situação financeira e verificação de casos de 
incumprimento – a Donauer reserva-se o direito de exigir o pagamento em dinheiro e contra a entrega da 
mercadoria, independentemente do prazo e demais condições de pagamento que tenham sido 
acordadas previamente, designadamente aquelas que resultarem da encomenda e/ou da nota de 
confirmação.
Verificando-se um agravamento significativo da situação financeira do Cliente após a celebração do 
contrato ou uma situação de mora e incumprimento no pagamento, e caso o Cliente não ponha termo à 
situação de mora ou incumprimento ou apresente garantias, que no entendimento da Donauer possam 
ser adequadas para futura cobrança do crédito e no prazo que razoavelmente a Donauer lhe fixar para o 
efeito, a Donauer reserva-se o direito de resolver o contrato e de exigir a liquidação imediata de todos os 
créditos vencidos ou vincendos.
Caso a Donauer venha a exercer o direito de resolução do contrato, o Cliente é obrigado a indemnizar a 
Donauer por todos os danos, incluindo, mas não apenas, danos emergentes e lucros cessantes, nos 
termos gerais de direito. Todos os pagamentos a que haja lugar devem ser feitos exclusivamente à 
Donauer, através dos meios que Donauer disponibiliza aos Clientes.

4. Prazos
Os prazos de fornecimento constarão da nota de confirmação da encomenda e possuem natureza 
meramente indicativa. Circunstâncias de força maior, tais como perturbação laboral, sabotagem, falha de 
fornecedores de materiais, ato do inimigo público, guerra, invasão, insurreição, motim, fogo, tempestade, 
inundação, gelo, terramoto, explosão, epidemia, falhas ou atrasos nas cadeias de abastecimento, quebra 
ou acidente com maquinaria ou equipamento ou qualquer outra causa ou causas fora do controlo razoável 
da Donauer, incluindo qualquer restrição, ordem, regulamentação ou restrição imposta por autoridades 
governamentais, militares ou civis legalmente estabelecidas, ou por reparações necessárias por uma 
circunstância de emergência não limitada às acima enumeradas sobre os bens ou equipamento da 
Donauer e ou bens ou equipamento de terceiros que sejam considerados sob o controlo operacional da 
Donauer que afetem direta ou indiretamente o fornecimento da mercadoria pela Donauer ou por parte 
dos seus fornecedores, isentam a empresa das suas obrigações contratuais durante o período em que está 
impedida de as cumprir.

5. Entrega
Após a receção da mercadoria pela Donauer, o Cliente compromete-se a efetuar o levantamento da 
mesma, na sede da Donauer.
Pode o Cliente, porém, solicitar à Donauer o transporte da mercadoria para lugar a indicar por si, sendo 



its business. However, any act or contract of the Customer that exceeds the normal terms of its business 
activity, namely the constitution of pledges or the provision of guarantees as well as the validity and effecti-
veness of the sale of the goods by the Customer to third parties, namely its Customers, or any measures 
taken by third parties that affect or may affect the right of retention of title of the goods supplied (e.g. 
enforcement actions brought by other creditors) is subject to Donauer's prior consent, and the Customer 
must inform the purchaser of the existence of the right of retention of title in favour of Donauer.
Without prejudice to the provisions of the previous paragraphs, the Customer undertakes to take out a 
policy of insurance of the goods subject to reservation of title against all risks, including fire risks, and that, 
upon request by Donauer, the Customer shall provide proof of the existence and validity of such policy.

In the event of the above-mentioned transport, the goods will be checked at the Customer's premises in 
accordance with the manufacturer's instructions for the products supplied or similar products, unless othe-
rwise agreed between Donauer and the Customer.
The Customer must check/inspect the goods upon delivery, therefore any visible non-conformity or 
damage to the goods or packaging must be reported on the waybill acCompanying the goods to the 
agreed delivery location and returned to the driver who made the delivery. Failure to do so may lead to a 
refusal of liability for any damage incurred. 
The Customer has 5 days to send Donauer a copy of the delivery note with a note of any damage upon 
arrival, failure to comply with this obligation may lead to a refusal of responsibility for any damage that may 
have occurred.
Any complaints or reports of non-conformity regarding eventual defects of the goods found after the 5 
days referred to in the previous paragraph, must be communicated by the Customer to Donauer, in writing, 
within a maximum period of two months from the date on which the goods were received, under penalty 
of possible refusal of responsibility for eventual damages occurred. 
If defects are found in a minority of the goods supplied, the Customer may not complain about the entire 
goods, or in any way demand that the entire goods be repaired or replaced. If complaints are found to be 
justified, Donauer may choose to repair the goods, replace them, or reduce the price accordingly. In any 
case Donauer reserves the right to ask the respective manufacturers for a check / confirmation of the mate-
rial defects.
In case of a complaint in accordance with the previous paragraphs, the goods must be returned to 
Donauer. If Donauer concludes that the complaint is unfounded or untimely, the Customer will bear all 
charges incurred by Donauer, including those for transportation, storage of the material and post-clearan-
ce control of the goods.

The products commercialized by Donauer are guaranteed against manufacturing defects by their manufac-
turers' warranty, and their warranty period may vary, provided that they are installed in accordance with the 
standards in force and with the instructions in the installation and use manual.
The guarantee only ensures the replacement of the material without any further responsibility.
The warranty does not cover situations where the materials are damaged due to mishandling, mechanical 
wear, and tear, damaging use of the products or deterioration caused by atmospheric factors.
Without prejudice to the regime of transfer of risk established in paragraph 5 above, all supplies are made 
under the reservation of title until the payment of the total price and, in case of payment by check, after 
good collection of the same, without affecting the validity, effectiveness and perfection of the contract 
entered into between Donauer and the Customer.
Without prejudice to the right of termination and compensation referred to in the preceding paragraph, 
Donauer may demand the return of any and all goods supplied if it becomes aware that the Customer is 
facing insolvency, the opening of liquidation proceedings has been requested, a moratorium has been 
applied for, bankruptcy proceedings have been opened or a declaration of guarantee under oath has been 
given, without prejudice to the legal regime established by the Insolvency and Corporate Recovery Code.
The Customer has the right of possession over the goods and may dispose of them in the normal course of 
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Regra geral, não são admissíveis títulos de crédito como forma de pagamento, porém na eventualidade 
de a Donauer conceder ao Cliente a possibilidade de aceitar quaisquer títulos de crédito como forma de 
pagamento, os encargos com descontos e cobranças ou outros referentes a despesas de protesto ou 
análogas são suportados pelo Cliente.
Todas as encomendas são aceites na condição e pressuposto de o Cliente apresentar capacidade 
financeira para pagar o preço de compra na sua totalidade e cumprir as demais obrigações que para si 
decorram do contrato celebrado com a Donauer. Caso o Cliente deixe de satisfazer esta condição – 
comprovada mediante informações negativas sobre a sua situação financeira e verificação de casos de 
incumprimento – a Donauer reserva-se o direito de exigir o pagamento em dinheiro e contra a entrega da 
mercadoria, independentemente do prazo e demais condições de pagamento que tenham sido 
acordadas previamente, designadamente aquelas que resultarem da encomenda e/ou da nota de 
confirmação.
Verificando-se um agravamento significativo da situação financeira do Cliente após a celebração do 
contrato ou uma situação de mora e incumprimento no pagamento, e caso o Cliente não ponha termo à 
situação de mora ou incumprimento ou apresente garantias, que no entendimento da Donauer possam 
ser adequadas para futura cobrança do crédito e no prazo que razoavelmente a Donauer lhe fixar para o 
efeito, a Donauer reserva-se o direito de resolver o contrato e de exigir a liquidação imediata de todos os 
créditos vencidos ou vincendos.
Caso a Donauer venha a exercer o direito de resolução do contrato, o Cliente é obrigado a indemnizar a 
Donauer por todos os danos, incluindo, mas não apenas, danos emergentes e lucros cessantes, nos 
termos gerais de direito. Todos os pagamentos a que haja lugar devem ser feitos exclusivamente à 
Donauer, através dos meios que Donauer disponibiliza aos Clientes.

4. Prazos
Os prazos de fornecimento constarão da nota de confirmação da encomenda e possuem natureza 
meramente indicativa. Circunstâncias de força maior, tais como perturbação laboral, sabotagem, falha de 
fornecedores de materiais, ato do inimigo público, guerra, invasão, insurreição, motim, fogo, tempestade, 
inundação, gelo, terramoto, explosão, epidemia, falhas ou atrasos nas cadeias de abastecimento, quebra 
ou acidente com maquinaria ou equipamento ou qualquer outra causa ou causas fora do controlo razoável 
da Donauer, incluindo qualquer restrição, ordem, regulamentação ou restrição imposta por autoridades 
governamentais, militares ou civis legalmente estabelecidas, ou por reparações necessárias por uma 
circunstância de emergência não limitada às acima enumeradas sobre os bens ou equipamento da 
Donauer e ou bens ou equipamento de terceiros que sejam considerados sob o controlo operacional da 
Donauer que afetem direta ou indiretamente o fornecimento da mercadoria pela Donauer ou por parte 
dos seus fornecedores, isentam a empresa das suas obrigações contratuais durante o período em que está 
impedida de as cumprir.

5. Entrega
Após a receção da mercadoria pela Donauer, o Cliente compromete-se a efetuar o levantamento da 
mesma, na sede da Donauer.
Pode o Cliente, porém, solicitar à Donauer o transporte da mercadoria para lugar a indicar por si, sendo 

que, neste caso, o Cliente, aceita que a Donauer contrate o serviço de transporte que entenda 
conveniente para a entrega, sendo assumido, pelo Cliente, a plena responsabilidade, e, por consequência 
o risco, pelos danos que a mercadoria possa sofrer a partir do momento em que seja expedida das 
instalações ou sede da Donauer, sem prejuízo de obrigações de garantia que expressamente resultem da 
Lei.
A Donauer pode, também, e por solicitação do Cliente, contratar um seguro de transporte para a entrega 
da mercadoria, sendo o valor desse seguro imputado, na totalidade, ao Cliente, salvo acordo entre a 
Donauer e o Cliente noutro sentido.
Havendo o transporte acima referido, o controlo de entrada da mercadoria nas instalações do Cliente 
deve processar-se de acordo com as instruções do fabricante relativamente aos produtos fornecidos ou 
outros semelhantes, salvo acordo sem sentido diferente entre a Donauer e o Cliente.
O cliente tem de verificar/inspecionar a mercadoria aquando da entrega, por conseguinte, qualquer 
inconformidade ou dano visível na mercadoria ou embalagem tem de ser reportado na guia de transporte 
que acompanha a mercadoria até ao local de entrega acordado e devolvido ao motorista que fez a 
entrega. Falha neste procedimento poderá levar a recusa de responsabilidade pelos eventuais danos 
ocorridos.
O cliente tem 5 dias para enviar à Donauer cópia da guia com a nota sobre eventuais danos verificados à 
chegada, sendo que o não cumprimento desta obrigação poderá levar a recusa de responsabilidade 
pelos eventuais danos ocorridos.
Quaisquer reclamações ou denúncias de desconformidade relativos a eventuais defeitos das mercadorias 
encontrados posteriormente aos 5 dias referidos no parágrafo anterior, devem ser comunicadas pelo 
Cliente à Donauer, por escrito, no prazo máximo de dois meses a contar da data em que a mercadoria 
tenha sido recebida, sob pena de eventual recusa de responsabilidade pelos eventuais danos ocorridos.
No caso de serem detetados defeitos numa minoria da mercadoria fornecida, o Cliente não pode 
apresentar reclamação relativamente à totalidade da mercadoria, nem, por qualquer forma exigir a 
reparação ou substituição de toda a mercadoria. Caso as reclamações sejam consideradas justificadas, a 
Donauer poderá optar pela reparação da mercadoria, pela sua substituição ou pela redução adequada do 
preço. Em qualquer caso, a Donauer reserva-se o direito de solicitar aos respetivos fabricantes uma 
verificação / confirmação dos defeitos do material.
Em caso de reclamação em conformidade com os parágrafos anteriores, a mercadoria deverá ser 
devolvida à Donauer. Caso a Donauer venha a concluir pela não procedência ou extemporaneidade da 
reclamação o Cliente suportará todos os encargos incorridos pela Donauer, incluindo os relativos a 
transporte, armazenamento do material e controlo posterior da mercadoria.

6. Garantia
Os produtos comercializados pela Donauer estão garantidos contra defeitos de fabrico pela garantia dos 
seus fabricantes, podendo o seu prazo de garantia variar, desde que sejam instalados de acordo com as 
normas em vigor e com as instruções do manual de instalação e utilização.
A garantia assegura unicamente a reposição do material sem qualquer responsabilidade acrescida.
A garantia não cobre situações onde os materiais apresentem danos por mau manuseamento, desgaste 
mecânico, utilização danosa dos produtos ou deterioração ocasionada por fatores atmosféricos.



its business. However, any act or contract of the Customer that exceeds the normal terms of its business 
activity, namely the constitution of pledges or the provision of guarantees as well as the validity and effecti-
veness of the sale of the goods by the Customer to third parties, namely its Customers, or any measures 
taken by third parties that affect or may affect the right of retention of title of the goods supplied (e.g. 
enforcement actions brought by other creditors) is subject to Donauer's prior consent, and the Customer 
must inform the purchaser of the existence of the right of retention of title in favour of Donauer.
Without prejudice to the provisions of the previous paragraphs, the Customer undertakes to take out a 
policy of insurance of the goods subject to reservation of title against all risks, including fire risks, and that, 
upon request by Donauer, the Customer shall provide proof of the existence and validity of such policy.

Donauer does not accept exchanges or returns from Customers, unless expressly authorized.
In the event of an authorized return, a copy of the original document referring to the material in question 
must be included with the same.
Transport costs to our facilities will be the responsibility of the Customer and the returns that Donauer. 
receives by carrier will only be accepted if all expenses and postage have already been paid.
In case of deterioration of the packaging during transport, or mishandling, and if the return is accepted, its 
costs will be discounted from the credit note. Otherwise, the Customer will be invoiced.
In case of deterioration, lack of components, abusive handling, or even disassembly of the material, the 
return will not be accepted, as well as no return of material will be accepted if the above-mentioned condi-
tions are not met.
Authorized returns may be subject to deductions for reception, inspection, testing and devaluation costs, 
to be agreed with the Customer on a case-by-case basis.

7. Trade or returns policy

The data contained in Donauer's prospectuses and other means of offering, such as images, drawings, and 
other specifications, are merely indicative, only becoming binding after express confirmation by the Com-
pany. Any drawings, sketches, presentations, and other documents are the property of Donauer and may 
not be transmitted to third parties without your express written permission. The Customer assumes full 
responsibility in cases where the cession of the said drawings, sketches, presentations, and other docu-
ments is likely to infringe any intellectual and/or industrial property rights and copyright.

8. Intellectual property

If any provision of these General Conditions is found to be void, this shall not affect the validity of the remai-
ning provisions.

9. Voidness and Ineffectiveness

These General Conditions, as well as orders and contracts entered into between Donauer and the Custo-
mers are governed by Portuguese law, and for all issues arising from this contract the Judicial Courts of the 
District of Lisbon have jurisdiction, with express waiver of any other, unless otherwise agreed in writing.

10. Applicable Law and Jurisdiction
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The products commercialized by Donauer are guaranteed against manufacturing defects by their manufac-
turers' warranty, and their warranty period may vary, provided that they are installed in accordance with the 
standards in force and with the instructions in the installation and use manual.
The guarantee only ensures the replacement of the material without any further responsibility.
The warranty does not cover situations where the materials are damaged due to mishandling, mechanical 
wear, and tear, damaging use of the products or deterioration caused by atmospheric factors.
Without prejudice to the regime of transfer of risk established in paragraph 5 above, all supplies are made 
under the reservation of title until the payment of the total price and, in case of payment by check, after 
good collection of the same, without affecting the validity, effectiveness and perfection of the contract 
entered into between Donauer and the Customer.
Without prejudice to the right of termination and compensation referred to in the preceding paragraph, 
Donauer may demand the return of any and all goods supplied if it becomes aware that the Customer is 
facing insolvency, the opening of liquidation proceedings has been requested, a moratorium has been 
applied for, bankruptcy proceedings have been opened or a declaration of guarantee under oath has been 
given, without prejudice to the legal regime established by the Insolvency and Corporate Recovery Code.
The Customer has the right of possession over the goods and may dispose of them in the normal course of 

Regra geral, não são admissíveis títulos de crédito como forma de pagamento, porém na eventualidade 
de a Donauer conceder ao Cliente a possibilidade de aceitar quaisquer títulos de crédito como forma de 
pagamento, os encargos com descontos e cobranças ou outros referentes a despesas de protesto ou 
análogas são suportados pelo Cliente.
Todas as encomendas são aceites na condição e pressuposto de o Cliente apresentar capacidade 
financeira para pagar o preço de compra na sua totalidade e cumprir as demais obrigações que para si 
decorram do contrato celebrado com a Donauer. Caso o Cliente deixe de satisfazer esta condição – 
comprovada mediante informações negativas sobre a sua situação financeira e verificação de casos de 
incumprimento – a Donauer reserva-se o direito de exigir o pagamento em dinheiro e contra a entrega da 
mercadoria, independentemente do prazo e demais condições de pagamento que tenham sido 
acordadas previamente, designadamente aquelas que resultarem da encomenda e/ou da nota de 
confirmação.
Verificando-se um agravamento significativo da situação financeira do Cliente após a celebração do 
contrato ou uma situação de mora e incumprimento no pagamento, e caso o Cliente não ponha termo à 
situação de mora ou incumprimento ou apresente garantias, que no entendimento da Donauer possam 
ser adequadas para futura cobrança do crédito e no prazo que razoavelmente a Donauer lhe fixar para o 
efeito, a Donauer reserva-se o direito de resolver o contrato e de exigir a liquidação imediata de todos os 
créditos vencidos ou vincendos.
Caso a Donauer venha a exercer o direito de resolução do contrato, o Cliente é obrigado a indemnizar a 
Donauer por todos os danos, incluindo, mas não apenas, danos emergentes e lucros cessantes, nos 
termos gerais de direito. Todos os pagamentos a que haja lugar devem ser feitos exclusivamente à 
Donauer, através dos meios que Donauer disponibiliza aos Clientes.

4. Prazos
Os prazos de fornecimento constarão da nota de confirmação da encomenda e possuem natureza 
meramente indicativa. Circunstâncias de força maior, tais como perturbação laboral, sabotagem, falha de 
fornecedores de materiais, ato do inimigo público, guerra, invasão, insurreição, motim, fogo, tempestade, 
inundação, gelo, terramoto, explosão, epidemia, falhas ou atrasos nas cadeias de abastecimento, quebra 
ou acidente com maquinaria ou equipamento ou qualquer outra causa ou causas fora do controlo razoável 
da Donauer, incluindo qualquer restrição, ordem, regulamentação ou restrição imposta por autoridades 
governamentais, militares ou civis legalmente estabelecidas, ou por reparações necessárias por uma 
circunstância de emergência não limitada às acima enumeradas sobre os bens ou equipamento da 
Donauer e ou bens ou equipamento de terceiros que sejam considerados sob o controlo operacional da 
Donauer que afetem direta ou indiretamente o fornecimento da mercadoria pela Donauer ou por parte 
dos seus fornecedores, isentam a empresa das suas obrigações contratuais durante o período em que está 
impedida de as cumprir.

5. Entrega
Após a receção da mercadoria pela Donauer, o Cliente compromete-se a efetuar o levantamento da 
mesma, na sede da Donauer.
Pode o Cliente, porém, solicitar à Donauer o transporte da mercadoria para lugar a indicar por si, sendo 

que, neste caso, o Cliente, aceita que a Donauer contrate o serviço de transporte que entenda 
conveniente para a entrega, sendo assumido, pelo Cliente, a plena responsabilidade, e, por consequência 
o risco, pelos danos que a mercadoria possa sofrer a partir do momento em que seja expedida das 
instalações ou sede da Donauer, sem prejuízo de obrigações de garantia que expressamente resultem da 
Lei.
A Donauer pode, também, e por solicitação do Cliente, contratar um seguro de transporte para a entrega 
da mercadoria, sendo o valor desse seguro imputado, na totalidade, ao Cliente, salvo acordo entre a 
Donauer e o Cliente noutro sentido.
Havendo o transporte acima referido, o controlo de entrada da mercadoria nas instalações do Cliente 
deve processar-se de acordo com as instruções do fabricante relativamente aos produtos fornecidos ou 
outros semelhantes, salvo acordo sem sentido diferente entre a Donauer e o Cliente.
O cliente tem de verificar/inspecionar a mercadoria aquando da entrega, por conseguinte, qualquer 
inconformidade ou dano visível na mercadoria ou embalagem tem de ser reportado na guia de transporte 
que acompanha a mercadoria até ao local de entrega acordado e devolvido ao motorista que fez a 
entrega. Falha neste procedimento poderá levar a recusa de responsabilidade pelos eventuais danos 
ocorridos.
O cliente tem 5 dias para enviar à Donauer cópia da guia com a nota sobre eventuais danos verificados à 
chegada, sendo que o não cumprimento desta obrigação poderá levar a recusa de responsabilidade 
pelos eventuais danos ocorridos.
Quaisquer reclamações ou denúncias de desconformidade relativos a eventuais defeitos das mercadorias 
encontrados posteriormente aos 5 dias referidos no parágrafo anterior, devem ser comunicadas pelo 
Cliente à Donauer, por escrito, no prazo máximo de dois meses a contar da data em que a mercadoria 
tenha sido recebida, sob pena de eventual recusa de responsabilidade pelos eventuais danos ocorridos.
No caso de serem detetados defeitos numa minoria da mercadoria fornecida, o Cliente não pode 
apresentar reclamação relativamente à totalidade da mercadoria, nem, por qualquer forma exigir a 
reparação ou substituição de toda a mercadoria. Caso as reclamações sejam consideradas justificadas, a 
Donauer poderá optar pela reparação da mercadoria, pela sua substituição ou pela redução adequada do 
preço. Em qualquer caso, a Donauer reserva-se o direito de solicitar aos respetivos fabricantes uma 
verificação / confirmação dos defeitos do material.
Em caso de reclamação em conformidade com os parágrafos anteriores, a mercadoria deverá ser 
devolvida à Donauer. Caso a Donauer venha a concluir pela não procedência ou extemporaneidade da 
reclamação o Cliente suportará todos os encargos incorridos pela Donauer, incluindo os relativos a 
transporte, armazenamento do material e controlo posterior da mercadoria.

6. Garantia
Os produtos comercializados pela Donauer estão garantidos contra defeitos de fabrico pela garantia dos 
seus fabricantes, podendo o seu prazo de garantia variar, desde que sejam instalados de acordo com as 
normas em vigor e com as instruções do manual de instalação e utilização.
A garantia assegura unicamente a reposição do material sem qualquer responsabilidade acrescida.
A garantia não cobre situações onde os materiais apresentem danos por mau manuseamento, desgaste 
mecânico, utilização danosa dos produtos ou deterioração ocasionada por fatores atmosféricos.

Sem prejuízo para o regime da transferência do risco estabelecido no n.º 5 supra, todos os fornecimentos 
são feitos sob o regime de reserva de propriedade até ao pagamento da totalidade do preço e, no caso 
de pagamento através de cheque, após boa cobrança do mesmo, sem que tal afete a validade, eficácia e 
perfeição do contrato celebrado entre a Donauer e o Cliente.
Sem prejuízo do direito de resolução e de indemnização referidos no parágrafo anterior, a Donauer pode 
exigir a restituição de toda e qualquer mercadoria fornecida, caso venha a tomar conhecimento de que o 
Cliente esteja perante uma situação de insolvência, haja sido requerida a abertura de processo de 
liquidação, solicitada uma moratória, tenha sido aberto processo de falência ou prestada uma declaração 
de garantia sob juramento, sem prejuízo do regime jurídico estabelecido pelo Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas.
O Cliente tem direito de posse sobre a mercadoria, podendo dispor dela no exercício normal da sua 
atividade comercial. Porém, qualquer ato ou contrato do Cliente que exceda os termos normais da sua 
atividade comercial, designadamente, a constituição de penhores ou a prestação de garantias bem como 
a validade e eficácia da venda das mercadorias pelo Cliente a terceiros, nomeadamente a seus clientes, 
ou ainda todas as medidas tomadas por terceiros que afetem, ou sejam suscetíveis de afetar, o direito de 
reserva de propriedade da mercadoria fornecida (v.g. ações executivas instauradas por outros credores) 
fica dependente do consentimento prévio da Donauer, devendo o Cliente comunicar ao adquirente a 
existência do direito de reserva de propriedade a favor da Donauer.
Sem prejuízo do estabelecido nos parágrafos anteriores, o Cliente obriga-se a subscrever uma apólice de 
seguro de mercadoria sujeito a reserva de propriedade contra todos os riscos, designadamente riscos de 
incêndio, e que, mediante solicitação da Donauer, o Cliente deve apresentar prova da existência e 
validade do mesmo apólice.

7. Política de trocas ou devoluções
A Donauer não aceita trocas ou devoluções dos Clientes, exceto se expressamente autorizadas.
Havendo uma devolução autorizada, com a mesma deverá constar uma cópia do documento original, 
referente ao material em questão.
Os custos de transporte até às nossas instalações serão da responsabilidade do Cliente e as devoluções 
que a Donauer. receba por transportadora só serão aceites se todas as despesas e portes já estiverem 
pagos.
Havendo deterioração da embalagem durante o transporte, ou mau manuseamento, e caso a devolução 
seja aceite os seus custos serão descontados na nota de crédito. Caso contrário serão faturadas ao cliente.
Em caso de deterioração, falta de componentes, manuseamento abusivo, ou mesmo desmontagem do 
material, não será admitida a sobredita devolução, bem como não será admitida nenhuma devolução de 
material se não forem cumpridas as condições acima descritas.
Nas devoluções autorizadas poderão ser deduzidos custos com receção, inspeção, ensaio e 
desvalorização a acordar, caso a caso, com o cliente.


