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1 – Entrega de Produtos
1.1 A entrega pela Webfleet Solutions será considerada como tendo tido lugar como acordado 
no Contrato. O transporte dos Produtos para o Cliente será efetuado de acordo com os termos 
do Contrato. A entrega será Porte e Seguro Pagos (CIP Incoterms 2010), salvo acordo explícito 
em contrário. A Webfleet Solutions tem o direito de efetuar a entrega de forma faseada e cada 
fase da entrega pode ser faturada separadamente.

1.2 Os Produtos que serão entregues pela Webfleet Solutions ao Cliente estão indicados na 
confirmação da Encomenda e todas as Encomenda feitas pelo Cliente estão sujeitas à disponibi-
lidade de stock. Uma data de entrega acordada não é um prazo final, salvo acordo expresso em 
contrário por escrito. A Webfleet Solutions envidará os seus melhores esforços para entregar o 
Produto atempadamente.

1.3 Se o Cliente recusar ou negligenciar a aquisição da posse dos Produtos, permanece no 
entanto obrigado a cumprir as suas obrigações de pagamento. Nesse caso, os Produtos serão 
armazenados por conta e risco do Cliente.

2 – Garantia Limitada
Webfleet Solutions garante ao Cliente que os Produtos entregues cumprem as qualidades acor-
dadas durante um período de 12 meses após a entrega, desde que esta garantia não se aplique 
ao desgaste normal, e não cubra qualquer dano causado por uso indevido, negligência ou arma-
zenamento ou uso anormal, incluindo qualquer dano físico à superfície do Produto. Além disso, 
a Webfleet Solutions garante ao Cliente que o Produto estará livre de defeitos de fabrico e 
materiais em uso normal, de acordo com a sua Garantia Limitada, cuja versão mais recente está 
disponível em www.webfleet.com/legal.

3 – Inspeção e reclamações

3.1 O Cliente é obrigado a inspecionar ou a providenciar a inspeção dos Produtos no momento 
da sua entrega, ou, pelo menos, o mais cedo possível depois desta. A este respeito, o Cliente 
é obrigado a verificar se os Produtos cumprem os requisitos do Contrato, ou seja: (I) se foram 
entregues os Produtos corretos; (II) se a quantidade corresponde à quantidade estipulada no 
Contrato; e (III) se os Produtos entregues cumprem os requisitos de qualidade acordados ou, 
não havendo esse acordo, se satisfazem os requisitos acordados para o seu uso normal ou para 
motivos comerciais. Se forem detetados defeitos, o Cliente é obrigado a notificar a Webfleet 
Solutions, imediatamente e por escrito, especificando a natureza e o tipo de reclamação, e de 
acordo com o Contrato.

3.2 O Cliente é obrigado, após notificação atempada da reclamação, a reter os Produtos até 
que a Webfleet Solutions tenha tido a oportunidade de inspecionar esses Produtos ou até que a 
Webfleet Solutions notifique o Cliente de que renuncia ao seu direito de inspecionar. Os Produtos 
só podem ser devolvidos à Webfleet Solutions mediante autorização prévia por escrito (aceita-se 
email) e nas condições estipuladas pela Webfleet Solutions. Se a Webfleet Solutions considerar a 
reclamação legítima, está obrigada, a seu exclusivo critério, a proceder à substituição dos Produ-
tos ou a emitir uma nota de crédito.

3.3 O Cliente será sempre obrigado a conservar os Produtos entregues em boa e devida ordem. 
Caso o Cliente não cumpra esta disposição, o seu direito de recuperação caducará.

4 – Retenção de propriedade
4.1 A Webfleet Solutions manterá a propriedade jurídica e efetiva sobre os Produtos até 
que o Cliente tenha pago todos os montantes pendentes à Webfleet Solutions, incluindo, no-
meadamente, o preço dos Produtos entregues e todas as outras quantias devidas à Webfleet 
Solutions nos termos do Contrato ou de quaisquer outros acordos.

4.2 Se o Cliente estiver em falta nos termos do Contrato ou se houver uma boa razão para 
suspeitar que o Cliente pode não cumprir qualquer uma das suas obrigações, a Webfleet Solu-
tions terá o direito de retirar os Produtos que lhe pertencem da posse do Cliente ou da posse 
de um terceiro que detenha os Produtos em nome do Cliente às custas do Cliente. O Cliente é 
obrigado a prestar toda a assistência necessária relacionada com a remoção e será responsável 
por quaisquer custos razoáveis relacionados com a remoção.

4.3 Até que a propriedade dos Produtos seja transferida para o Cliente, este deverá arma-
zenar os Produtos separadamente de todos os outros bens detidos pelo Cliente de modo a 
que permaneçam facilmente identificáveis como propriedade da Webfleet Solutions; e (I) não 
remover, desfigurar ou obscurecer qualquer marca ou embalagem identificativa dos Produtos 
ou relacionadas com os Produtos; e (II) manter os Produtos em condições satisfatórias e se-
gurá-los contra todos os riscos pelo seu preço total a partir da data de entrega;

(III) notificar imediatamente a Webfleet Solutions se ficar sujeita a qualquer um dos eventos 
indicados na cláusula 3.2 ou na cláusula 3.3 dos Termos e Condições Gerais da Webfleet ; 
e (IV) fornecer à Webfleet Solutions as informações relativas aos Produtos que a Webfleet 
Solutions possa exigir periodicamente.

5 – Proibição de revenda
5.1 Devido ao facto de os Produtos estarem associados a Subscrições, o Cliente não terá 
direito a vender ou alugar os produtos sem o consentimento prévio por escrito da Webfleet 
Solutions.

5.2 Uma violação do disposto na cláusula 5.1 dará o direito à Webfleet Solutions de sus-
pender o acesso do Cliente ao Serviço da WEBFLEET e/ou rescindir o Contrato com efeitos 
imediatos.

Anexo de Produtos aos Termos e Condições Gerais da Webfleet – 
Termos de Compra de Produtos
Em conjunto com os Termos e Condições Gerais da Webfleet, os seguintes termos aplicam-se à compra de Produtos da Webfleet Solutions.
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