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1 – Compromissos e Obrigações do Cliente
1.1 O Cliente compromete-se a: (I) agir como utilizador responsável do Produto; (II) utilizar ape-
nas o Produto para a sua finalidade e de forma cuidadosa e adequada, em conformidade com 
as instruções e especificações da Webfleet Solutions; (III) procurar que todas as restrições e 
obrigações sobre si impostas pelo Contrato se apliquem igualmente aos seus Afiliados e Utiliza-
dores; e (IV) assegurar que todos os Afiliados e Utilizadores cumprem integralmente todas essas

restrições e obrigações.

1.2. O Cliente compromete-se a devolver os Produtos após a cessação do Contrato. Após a 
devolução, os Produtos deverão estar, substancialmente, nas mesmas condições em que foram 
recebidos pela primeira vez, à exceção do desgaste normal. O Cliente deverá embalar adequa-
damente

para envio todos os Produtos a serem devolvidos e será responsável por quaisquer danos cau-
sados durante o envio de devolução.

1.3 O Cliente será responsável por, e pagará à Webfleet Solutions a pedido, o custo da nova 
substituição de quaisquer Produtos Materialmente Danificados ou perdidos. O Cliente será re-
sponsável pelos pagamentos de aluguer do custo de substituição até à data de receção pela 
Webfleet Solutions. No contexto desta cláusula, “Materialmente Danificados” designa quaisquer 
danos aos Produtos de tal forma que o custo de reparação equivale ou excede 50% do valor 
justo de mercado dos Produtos nessa altura.

1.4 Sem o consentimento prévio por escrito da Webfleet Solutions, o Cliente não poderá vender, 
onerar, atribuir, sublocar, remover, alterar, modificar ou reparar Produtos e os Produtos deverão 
permanecer sempre sob controlo, supervisão e direção imediatos e pessoalmente do Cliente. 
Uma violação desta cláusula dará o direito à Webfleet Solutions de suspender o acesso do Cliente 
ao Serviço WEBFLEET e/ou rescindir o Contrato com efeitos imediatos.

1.5 O Cliente compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentos relacionados com os Produ-
tos. O Cliente compromete-se a cooperar totalmente e a fornecer assistência razoável à Webfleet 
Solutions, caso a Webfleet Solutions recolha qualquer ou todos os seus Produtos.

2 – Entrega de Produtos
2.1 A entrega pela Webfleet Solutions será considerada como realizada conforme acordado no 
Contrato. O transporte dos Produtos para o Cliente será efetuado em conformidade com os 
termos do Contrato. A Entrega será efetuada com serviço de Transporte e Seguro Pagos (CIP 
Incoterms 2010), salvo acordo em contrário entre as Partes. A Webfleet Solutions reserva-se o 
direito de realizar a entrega por fases, sendo que cada fase da entrega pode ser faturada em

separado.

2.2 Os Produtos que devem ser entregues pela Webfleet Solutions ao Cliente encontram-se 
indicados na confirmação da Encomenda e todas as Encomendas efetuadas pelo Cliente estão 
sujeitas à disponibilidade de stock. Uma data de entrega acordada não constitui um prazo final, 
salvo se expressamente acordado por escrito. A Webfleet Solutions envidará os seus melhores 
esforços no sentido de entregar atempadamente o Produto.

2.3 Se a entrega tiver ocorrido em conformidade com o Contrato e o Cliente se recusar a 
aceitar ou negligenciar a aceitação dos Produtos sem justa causa, permanece, não obstante, 
obrigado ao cumprimento das suas obrigações de pagamento. Neste caso, os Produtos serão 
armazenados à responsabilidade e cargo do Cliente.

3 – Inspeção e Reclamações
3.1 O Cliente é obrigado a inspecionar ou providenciar a inspeção dos Produtos aquando da 
entrega ou logo que possível. Nesta matéria, o Cliente é obrigado a verificar se os Produtos 
cumprem os requisitos do Contrato, nomeadamente: (I) se foram entregues os Produtos cor-
retos; (II) se a quantidade corresponde à quantidade definida no Contrato; e (III) se os Produtos 
entregues cumprem os requisitos de qualidade acordados ou, não existindo tal acordo, cum-
prem os requisitos definidos para a utilização normal ou fins comerciais. Caso sejam detetados 
defeitos, o Cliente é obrigado a notificar p rontamente a Webfleet So lutions po r es crito do s 
mesmos, especificando a natureza e o tipo da reclamação, e nos termos do Contrato.

3.2 O Cliente é obrigado, após a notificação atempada da reclamação, a reter os Produtos 
até que a Webfleet Solutions tenha oportunidade de inspecionar estes Produtos ou até que a 
Webfleet Solutions informe o Cliente de que abdica do seu direito de inspeção. 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 
Produtos ou a emitir uma nota de crédito.

3.3 O Cliente é obrigado, em qualquer circunstância, a guardar os Produtos entregues em 
bom estado de conservação e limpeza. Caso o Cliente não cumpra a presente disposição, o 
seu direito de recuperação deixa de lhe assistir.

4 – Retenção da Titularidade
4.1 A Webfleet Solutions manterá a titularidade legal e efetiva sobre os Produtos. Nenhum 
título ou direito sobre os Produtos será transferido para o Cliente, salvo os direitos aqui ex-
pres-samente concedidos.

4.2 O Cliente não poderá remover nem cobrir a imagem nos Produtos que mostra a pro-
prie-dade da Webfleet Solutions.

4.3 Se quaisquer terceiros afirmarem ou pretenderem afirmar, exercerem ou pretenderem ex-
ercer qualquer direito sobre os Produtos, o Cliente deverá imediatamente:

(I) informar a Webfleet Solutions do facto por escrito; e (II) informar terceiros relevantes por 
escrito da titularidade da Webfleet Solutions sobre esse Produto.

4.4 Caso o Cliente incorra em incumprimento ao abrigo do presente Contrato ou caso se 
verifique razão fundamentada para presumir que o Cliente possa incorrer em

incumprimento de qualquer das suas obrigações, a Webfleet Solutions reserva-se o direito de 
desinstalar e remover os seus produtos da posse do Cliente ou da posse de terceiros que se 
encontrem a cargo dos Produtos em nome do Cliente, à responsabilidade do Cliente. O Cliente 
é obrigado a prestar toda a assistência necessária relativamente à desinstalação e remoção, e 
deve assumir a responsabilidade por todos os custos razoáveis associados à

desinstalação e remoção.

4.5 O Cliente deverá armazenar os Produtos separadamente de outros bens detidos pelo 
Cli-ente de forma a que permaneçam prontamente identificáveis como propriedade da Web-
fleet Solutions; e (I) manter os Produtos em condições satisfatórias e mantê-los segurados 
contra todos os riscos pelo preço integral a contar da data de entrega; e (II) notificar a Web-
fleet Solutions de imediato caso venha a estar sujeito aos eventos indicados na cláusula 3.2 
ou cláusula 3.3 dos Termos e Condições Gerais da Webfleet Solutions. (III) fornecer à Webfleet 
Solutions as informações relacionadas com os Produtos que a Webfleet Solutions possa exigir 
periodicamente.

5 – Seguro de Produtos
O Cliente deverá manter os Produtos segurados contra todos os riscos de perda ou danos 
decorrentes de todas as causas por um valor não inferior ao valor de substituição total dos 
mesmos e fornecer à Webfleet Solutions prova do mesmo mediante pedido. 

Anexo de Produtos aos Termos e Condições Gerais da Webfleet 
Solutions – Termos de Aluguer de Produtos
Em conjunto com os Termos e Condições Gerais da Webfleet Solutions, as seguintes cláusulas aplicam-se ao aluguer de Produtos da Webfleet Solutions.
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