
 

 

 

Contrato 
 

1.Introdução 
Este contrato comercial trata-se de um contrato firmado com a empresa Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. O contrato diz 

respeito às condições promocionais em relação às compras na empresa www.teclasparateclado.pt e não obriga a realização de 

pedidos.  
 Definições: 

Contratada – empresa „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof” 

Contratante – empresa que assina o contrato 

Página da internet (loja virtual) – www.teclasparateclado.pt 

 

2.Âmbito do contrato 
A empresa Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof denominada Contratada compromete-se a prestar serviços ao Contratante, em 

condições promocionais, que serão expostas no item 4. Os serviços consistem na venda de mercadorias disponíveis na página da 

internet da Contratada. 

 

3.Forma de entrega da mercadoria/serviço 
A mercadoria encomendada pelo Contratante será enviada ao mesmo. A Contratada é obrigada a postar a encomenda no prazo de 1 

dia útil a contar da data de confirmação do pagamento. 

 

4.Preço, meios de pagamento e prazo de pagamento 
O custo da mercadoria, o meio de pagamento e o prazo de pagamento constam na página da internet da Contratada e atualmente são 

de domínio público: preço, meios de pagamento e prazo de pagamento. O Contratante também irá se beneficiar das condições 

promocionais, ou seja, 50% de desconto em toda a gama disponível na página da internet. Duração das condições promocionais: até 

nova ordem, mas não menos que um ano contado a partir da data de assinatura do contrato. 

 

5.Documentação técnica 
As informações sobre as especificações técnicas dos produtos encomendados pelo Contratante encontra-se disponível na página da 

internet da Contratada. 

 

6.Período e condições de garantia 
As informações sobre o período e as condições de garantia encontram-se disponíveis na página da internet da Contratada e 

atualmente são de domínio público as condições referentes ao período e condições de garantia. 

 

7. Regras de arbitragem em casos de desentendimentos 
Em casos de desentendimentos, o Contratante entrará em contato com a Contratada (ou a Contratada com o Contratante) por 

telefone, correio eletrônico (e-mail) ou via Correio (carta) a fim de esclarecer o desentendimento. 

 

8.Condições gerais 
Apenas empresas do ramo de TI poderão se beneficiar das condições promocionais e assinar o contrato. 

Para aderir às condições promocionais o Contratante deve preencher e assinar este documento e enviá-lo à Contratada no endereço de 

e-mail: support@laptopkey.eu até o dia 31.01.2018, as condições de contrato estarão disponíveis a partir do momento do registro da 

conta por parte do Contratante na página da internet da Contratada e a ativação dos descontos pela Contratada em até 2 dias úteis a 

partir da abertura da conta por parte do Contratante. 

 

9.Ocorrência de circunstâncias imprevistas 
Em caso de circunstâncias imprevistas o Contratante entrará em contato com a Contratada (ou a Contratada com o Contratante) por 

telefone, correio eletrônico (e-mail) ou via Correio (carta) em caráter informativo. Para cada circunstância imprevista o Contratante e 

a Contratada apresentarão suas opiniões individualmente. 

 

Contrato celebrado entre:  

Contratada: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP: PL9910265125…………..........………………….. 

e Contratante:………………………………………………………………………………………………………………….....……….. 

                                 nome da empresa                              Endereço                                    IVA                                 data e assinatura 

mailto:support@laptopkey.eu

