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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E PAGAMENTO 2020 
 

As presentes Condições Gerais de Venda e Pagamento: 
▪ Estabelecem as relações comerciais a serem cumpridas pela Casa das Lâmpadas e pelos seus clientes, sempre que estes últimos formalizem 

uma encomenda; 
▪ Anulam e substituem as anteriores e prevalecem sobre quaisquer condições gerais do cliente; 
▪ Entram em vigor a partir do dia 31.01.2020. 

 

1. PROPOSTAS 

a) Só assumimos responsabilidade pelas propostas de fornecimento apresentadas por escrito e posteriormente confirmadas. Propostas 
telefónicas e verbais não têm qualquer poder vinculativo; 

b) Para materiais específicos, que não façam parte do nosso stock, serão apresentadas propostas especiais, com as condições de fornecimento 
e pagamento aplicáveis a essas encomendas/transações. 

 

2. ENCOMENDAS  

a) As encomendas dos clientes serão consideradas válidas após recebermos uma nota de encomenda do Cliente; 

b) As encomendas em curso podem ser bloqueadas ou anuladas pela Casa das Lâmpadas por motivos alheios aos nossos serviços; 

c) Encomendas de material específico não podem ser anuladas pelo Cliente sem prévia aceitação por escrito por parte da Casa das Lâmpadas; 

d) O valor mínimo de encomenda para “Venda a Crédito” é de 150 € líquido. Para montantes inferiores, a transação só será possível como 
“Venda a Pronto Pagamento”. 

 

3. PREÇOS 

a) Os preços apresentados nas nossas tabelas de venda a público não têm IVA nem taxas ambientais incluídas e entendem-se para materiais 
disponíveis nos nossos armazéns; 

b) As tabelas de preço podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
 

4. ABERTURA DE CONTA E LIMITE DE CRÉDITO  

a) Para que sejam efetuados fornecimentos a crédito é indispensável que o Cliente solicite previamente à Casa das Lâmpadas a abertura de 
conta, preenchendo o impresso próprio e anexando a documentação nele solicitado; 

b) A cada Cliente é atribuído um limite de crédito, que poderá ser objeto de uma revisão face aos volumes de negócios e Condições de 
Pagamento; 

c) Esse limite de crédito será condicionado por uma garantia de seguro de crédito, emitida por uma companhia de seguros, e poderá ser 
alterado por indicação desta entidade; 

d) A Casa das Lâmpadas poderá solicitar ao Cliente garantias adequadas para a concessão de crédito. 

e) A Casa das Lâmpadas poderá proceder à anulação da conta e do limite de crédito se os movimentos de compra foram nulos ou até reduzidos. 
  

5. PRAZOS DE ENTREGA 

a) A Casa das Lâmpadas é responsável pelos prazos de entrega confirmados por escrito, excluindo atrasos originados por situações alheias aos 
nossos serviços; 

b) Em caso de transporte rodoviário de mercadorias em território nacional, a Casa das Lâmpadas declina toda e qualquer responsabilidade 
imputável ao Transportador, nos termos do Decreto-Lei nº 145/2008, de 28 de Julho; 

c) Se o Cliente pretender que o material encomendado seja entregue numa só expedição deverá indicá-lo na nota de encomenda, caso 
contrário a Casa das Lâmpadas reserva-se o direito de efetuar entregas parciais. 

 

6. EMBALAGEM 

a) Todos os produtos são comercializados na sua embalagem original; 

b) Caso o Cliente solicite outro tipo de embalagem, os custos serão a seu cargo; 
 

7. TRANSPORTE 

a) Para encomendas de valor igual ou superior a 150 € líquido, o custo do transporte será suportado pela Casa das Lâmpadas, por meio à sua 
escolha (condições válidas apenas para o território de Portugal Continental); 

b) As mercadorias viajam por conta e risco do Cliente sempre que o mesmo proceda ao seu levantamento nas instalações da Casa das 
Lâmpadas, bem como nas situações de devolução do mesmo; 

c) Os seguros da mercadoria devem ser efetuados pelos Clientes, caso o entendam; 

d) É da responsabilidade do cliente verificar a quantidade e o estado das mercadorias à chegada e indicar eventuais anomalias na guia de 
transporte. As reclamações relativas às quantidades e ao estado das mercadorias só serão aceites quando apresentadas, por escrito, no 
prazo máximo de 8 dias após a entrega da encomenda. 
 

8. GARANTIAS 

a) Os materiais estão garantidos por 2 anos a partir da data da fatura; 

b) A garantia cobre os defeitos dos materiais, não cobrindo os gastos de transporte e de mão-de-obra; 

c) A má utilização, desgaste ou qualquer reparação efetuada por pessoa ou serviço técnico não autorizado, anula a garantia. 

d) Só será acionada a garantia, após apresentação da respetiva prova de compra. 
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9. DEVOLUÇÕES 
 

a) De “Venda a Crédito”: 
Devem ser solicitadas através do nosso “Pedido de Devolução de Materiais” e só serão consideradas: 

- Se apresentadas até 30 dias da data da fatura; 

- Se o material a devolver for material do nosso stock. 
 

Quando aprovada a devolução, os materiais: 

- Terão de ser devolvidos no prazo máximo de 10 dias úteis, nas suas embalagens originais, completos, sem vestígios de utilização e a 
custos de transporte do cliente; 

- Serão creditados a preço de compra, com desvalorização nunca inferior a 20%, para despesas administrativas e de rearmazenamento. 

b) De “Venda a Pronto Pagamento”: se aceites serão com troca de material, de valor igual ou superior ao inicialmente adquirido; 

c) De “Material Específico”: não serão aceites, salvo prévia autorização escrita pela Casa das Lâmpadas. 
10. PAGAMENTOS 

a) Até ao pagamento integral do valor da fatura os materiais fornecidos são considerados propriedade exclusiva da Casa das Lâmpadas, sendo 
da responsabilidade do Cliente zelar pelo seu bom estado físico; 

b) Os pagamentos serão enviados diretamente para os nossos escritórios ou efetuados por transferência bancária para o IBAN a indicar; 

c) É da responsabilidade do Cliente efetuar a liquidação das faturas nas respetivas datas de vencimento. O não cumprimento do prazo de 
liquidação indicado poderá implicar: 

- Suspensão dos fornecimentos a crédito; 

- Emissão de saque à vista com despesas; 

- Débito de juros de mora, de acordo com o art.º. 102 do Código Comercial Portaria 277/2013 de 26 de Agosto; 

- Débito de demais encargos pela cobrança de valores em dívida, conforme DL n.º 62/2013 de 10 de Maio; 

- Informação do incumprimento à companhia de seguros, com efeito imediato no cancelamento do limite de crédito atribuído. 

d) Descontos Financeiros: 
* Pagamento até 8 dias ------------------------------------------------  1,5 % 
* Pagamento até 30 dias ----------------------------------------------- 1,0 % 

 

Os descontos financeiros são aplicados só sobre mercadoria, excluindo portes e outros débitos especiais. 
 

11. CONTENCIOSO 

a) Os litígios emergentes de relações contratuais entre a Casa das Lâmpadas e os Clientes são resolvidos pelo foro da Comarca de Matosinhos, 
com exclusão de qualquer outro. 

b) O consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo: 
* CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa 
Tel: 213 847 484 | Fax: 213 845 201 | cniacc@fd.unl.pt | www.arbitragemdeconsumo.org 

* Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa 
Rua dos Douradores, 116, 2º, 1100-207 Lisboa 
Tel: 218 807 000 | Fax: 218 807 038 | juridico@centroarbitragemlisboa.pt | www.centroarbitragemlisboa.pt 

* Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto 
Rua Damião de Góis, 31 – Loja 6, 4050-225 Porto 
Tel: 225 508 349 – 225 029 791 | Fax: 225 026 109 | cicap@mail.telepac.pt | www.cicap.pt 

* Mais informações em Portal do Consumidor (www.consumidor.pt). 
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) As presentes condições gerais podem ser substituídas por condições especiais insertas em quaisquer contratos assinados por ambas as 
partes e que estejam em contradição com estas; 

b) A Casa das Lâmpadas cumpre a política de privacidade de dados pessoais dos seus Clientes, nos termos da legislação em vigor [Lei n.º 67/98, 
de 26 de Outubro posteriormente alterada pela Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto], bem como no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, aplicável a todos os países da UE a partir de 25 de Maio de 2018; 

c) Para efeito de quaisquer comunicações, a Casa das Lâmpadas e os seus Clientes convencionam as moradas das respetivas sedes, salvo prévia 
comunicação de mudança de tais domicílios, por correio registado com aviso de receção. 

 
 LEÇA BALIO, 31 DE JANEIRO 2020 
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POLITICA DE PRIVACIDADE RELATIVO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

Na Casa das Lâmpadas compreendemos que a utilização dos seus dados pessoais requer a sua confiança. Estamos sujeitos aos mais elevados 
padrões de privacidade e apenas iremos utilizar os seus dados pessoais para finalidades claramente identificadas e de acordo com os seus direitos 
de proteção de dados. 
A confidencialidade e a integridade dos seus dados pessoais é uma das nossas principais preocupações. 
A presente Politica de Privacidade estabelece a forma como a Casa das Lâmpadas utiliza os dados pessoais dos seus clientes e dos seus potenciais 
clientes no âmbito desta Página Inicial e é composta pelas seguintes secções: 
 

Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais  
A Casa das Lâmpadas é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos seus clientes e/ou potenciais clientes que procedam ao 
preenchimento dos seus dados e à submissão do Formulário de Consentimento para Casa das Lâmpadas, através da página online ou nas nossas 
lojas.  
 

Como é que recolhemos os seus dados pessoais  
Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados nas seguintes situações:  
Se proceder ao preenchimento dos seus dados pessoais e à submissão do formulário de consentimento, constante da nossa página online ou se 
adquirir e/ou utilizar um produto ou serviço nas nossas lojas.  
 

Para que finalidades e com que fundamento podem ser utilizados os seus dados pessoais  
Os seus dados pessoais serão recolhidos e utilizados para processamento das encomendas, resposta a pedido de informações e eventuais 
reclamações, para envio de informações sobre ações comerciais, lançamento de novos produtos, inquéritos de satisfação e outras informações 
relevantes sobre os produtos e marcas comercializadas pela Casa das Lâmpadas, nos termos por si selecionados no formulário de consentimento.  
Nos termos da legislação de proteção de dados vigente na União Europeia (o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) a utilização de 
dados pessoais tem de justificar-se ao abrigo de, pelo menos, um fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais.  
O fundamento jurídico aplicável à recolha e utilização dos seus dados pessoais para fins de assistência ao cliente e marketing é o seu 
consentimento.  
No âmbito da gestão de dados de cliente, os dados pessoais recolhidos poderão ser transmitidos a terceiros que sejam empresas transportadoras 
de mercadorias, tendo como única e exclusiva finalidade a realização e execução cabal dos serviços ou produtos comprados pelo utilizador, 
titular dos dados pessoais recolhidos.  
 

Que dados pessoais podem ser recolhidos  
As seguintes categorias de dados pessoais poderão ser recolhidas através dos canais e serviços descritos nesta Politica de Privacidade:  
DADOS RECOLHIDOS PELA CASA DAS LÂMPADAS:  
- Informação de contacto  |  - Informação pessoal  | - Dados de identificação  | - Histórico de cliente | - Dados de aplicações, página de internet 
e redes sociais  
 

Como é que mantemos os seus dados pessoais seguros  
Utilizamos uma diversidade de medidas de segurança, incluindo encriptação e ferramentas de autenticação, para ajudar a proteger e manter a 
segurança, integridade e disponibilidade dos seus dados pessoais.  
Apesar de a transmissão de dados através da internet ou website não poder garantir total segurança contra intrusões, nós e os nossos 
prestadores de serviços e parceiros comerciais envidamos os melhores esforços para implementar e manter medidas de segurança física, 
eletrónica e procedimental destinadas a proteger os seus dados pessoais em conformidade com os requisitos de proteção de dados aplicáveis.  
 

Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais  
Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para a qual estes foram recolhidos.  
Uma vez atingido o prazo máximo de conservação, os seus dados pessoais serão anonimizados de forma irreversível (podendo os dados 
anonimizados ser conservados) ou serão destruídos de forma segura.  
Para as finalidades descritas nesta Política de Privacidade (assistência ao cliente e marketing) os seus dados pessoais irão ser conservados até ao 
prazo máximo de 5 anos contados a partir da recolha do seu consentimento ou do último contacto realizado (consoante o que ocorra em último 
lugar) e caso, dentro deste período, não tenha retirado o seu consentimento. 
 

Direito às informações e à correção, eliminação ou bloqueio de dados pessoais  
Tem o direito de receber, gratuitamente, informações sobre os dados que foram armazenados em relação à sua pessoa e, se aplicável, o direito 
de corrigir, bloquear ou eliminar estes dados. Para este efeito e para quaisquer questões adicionais que possa ter relativas à proteção de dados 
e ao processamento dos seus dados pessoais, contacte-nos por e-mail para dados.pessoais@casadaslampadas.com.  
Pode, a qualquer momento, alterar ou retirar o seu consentimento, com efeitos para o futuro. Após retirada total das suas declarações de 
consentimento deixará de ser contactado e de receber comunicações para as finalidades descritas nesta Politica de Privacidade.  
O consentimento concedido à Casa das Lâmpadas pode ser retirado, por carta, para Rua da Arroteia, 894, 4465-586 Leça do Balio ou, por e-mail, 
para dados.pessoais@casadaslampadas.com.  
 

Caso exerça algum destes direitos iremos proceder à sua análise e responderemos, expetavelmente, dentro de 1 (um) mês.  
 

Caso esteja insatisfeito com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa resposta após o exercício de algum destes direitos, tem 
o direito de apresentar reclamação junto da sua autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD | Rua de São Bento, 
n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa | Tel: 351 213928400 | Fax: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt).  
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