Condi�es e Utiliza�o

<p><strong>Condi�es e Utiliza�o desta p�ina Web</strong></p> <p>Esta p�ina Web
�fornecida nas condi�es presentes e n� podemos garantir que tudo esteja sempre 100%
correcto embora envidemos todos os esfor�s para que assim seja. Os seus coment�ios
relativos a erros e omiss�s s� bem-vindos e ser� corrigidos logo que poss�el.</p> <p>N�
nos responsabilizamos por quaisquer danos, econ�icos ou f�icos que possam surgir ao utilizar
esta p�ina bem como os pre�s e outras informa�es que nos sejam fornecidas por terceiros,
fabricantes ou oficiais.</p> <p>Vendemos pequenas e grandes a quantidades a pre�s
diferentes para cada item para fornecer seguran� reflectora todos. Grandes quantidades s�
vendidas a retalho ou a empresas e alguns produtos s�est� dispon�eis por solicita�o.</p>
<p>Os nossos produtos t� reflectividade diferente de acordo com o material, uso ou dimens�
e s� testados pelos fabricantes quando �necess�ia a sua certifica�o.</p> <p>Reservamos o
direito de alterar pre�s e produtos e estas condi�es de utiliza�o a qualquer momento.</p>
<p><strong>Sobre Direitos de</strong> � <strong>Copyright e Marcas</strong> ���</p>
<p>Os produtos, marcas registadas, imagens promocionais e textos est� todos protegidos por
direitos das empresas ou organismos e s� publicados sob licen�. Os gr�icos e informa�o
sobre seguran� reflectora detidos pela Seguran�gora.com nesta p�ina Web s�pode ser
utilizada se a origem for mencionada e unicamente para fins educativos em assuntos de
seguran� rodovi�ia por organismos oficiais, organiza�es de seguran� de tr�ego e pelos
nossos clientes distribuidores de reflectores de seguran� para o p�blico. Qualquer outra forma
de utiliza�o, comercial ou privada, do material constante desta p�ina Web �estritamente
proibida ao abrigo das leis de copyright (direitos de autor).</p> <p>Assumimos que os nossos
clientes s� detentores dos direitos de copyright de qualquer material impresso que nos seja
remetido. Seguran�gora.com n� aceita pedidos de produ�o de formatos ou de impress� de
imagens com direitos de copyright ou a produ�o de imagens impressas de terceiros i.e. Disney
� ou Hello Kitty � by Sanrio�, em quaisquer dos seus produtos sem a apresenta�o de um
documento legal de permiss� e condi�es de utiliza�o de qualquer empresa ou particular
detentor dos direitos de copyright de uma dada imagem, texto ou marca, indicando o cliente e
especificando que essa imagem, texto ou marca pode ser utilizada nessa encomenda, num
dado produto que possamos fornecer.</p> <p>Todas as marcas tais como Reflomax � e
Reflexite � s� marcas registadas de empresas individuais. A Seguran�gora.com actua
apenas como distribuidor em Portugal para estes e todos os outros produtos sob estas marcas
registadas na nossa loja online.</p> <p><strong>Os nossos servi�s</strong></p> <p>O
nosso objectivo �atingir satisfa�o a 110% dos nossos clientes e como tal fazemos o melhor
para descrever e mostrar os nossos produtos em tal detalhe que permita aos nossos clientes
assegurarem-se de que v� rentabilizar o seu investimento. Solicitamos que leia a informa�o
sobre os nossos produtos cuidadosamente e caso surja alguma d�vida por favor contacte-nos
antes de encomendar.</p> <p>Temos um servi� de impress� para personaliza�o dos
produtos. Para garantir que este servi� vai ao encontro das suas necessidades solicitamos
que o seu trabalho gr�ico e disposi�o do mesmo nos seja enviado nos formatos pretendidos
bem como instru�es ou especifica�es. Podemos fornecer assist�cia gr�ica e de trabalhos
art�ticos a um custo adicional pago antes da encomenda. Uma vez recebido elaboraremos um
exemplar do fabricante que ter�de obter a sua aprova�o antes da produ�o final.</p>
<p>Todos os pedidos de informa�es sobre os produtos, a sua impress� ou utiliza�o s�
bem-vindos.</p> <p><strong>Pre�s e Pagamentos</strong></p> <p>Todos os pre�s
apresentados incluem IVA �taxa em vigor, transporte e envio salvo casos espec�icos</p>
<p>Os pre�s na nossa loja online incluem os descontos de quantidade.</p> <p>Por favor
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contacte-nos se pretende efectuar uma campanha e uma encomenda superior � quantidades
inclu�as no nosso pre�rio para obten�o de condi�es e pre�s especiais.</p> <p>Todas as
encomendas ter� de ser pagas antes da entrega. Pagamentos online s� geridos e mediados
atrav� do sistema PayPal � que recebe com seguran� todos os pagamentos com cart� de
cr�ito. N� nos responsabilizamos por quaisquer erros, omiss�s ou problemas de seguran� da
parte da PayPal � que efectuar� as transac�es de todos os pagamentos, cr�itos e s�
mediadores de quaisquer problemas relacionados que possam surgir. Outras formas de
pagamento adiantadas (transfer�cias banc�ias) podem ser aceites para encomendas de
quantidades superiores � listadas. N� aceitamos cheques e solicitamos que n� nos enviem
dinheiro pelo correio uma vez que n� nos podemos responsabilizar por atrasos ou perdas dos
servi�s postais.</p> <p>Todos os pagamentos s� monitorizados e o processo �assegurada
pela PayPal, no entanto, n� nos responsabilizamos por fraudes.</p> <p>Uma vez que o
pagamento esteja assegurado, um recibo detalhado da compra ser�remetido separadamente
no mesmo dia do envio da encomenda para a morada fornecida pelo cliente. No caso de
pequenas encomendas esse recibo ser�remetido com o envio da encomenda.</p>
<p><strong>Envio de Encomendas</strong></p> <p>Alguns produtos s�poder� ser enviados
em quantidades m�imas como indicado na Loja Online.</p> <p>Os nossos prazos de entrega
s� de 15-20 dias �teis contados da data da encomenda ou da data de aprova�o dos
exemplares. Entregas mais r�idas em 5-10 dias �teis est� limitadas a alguns produtos,
quantidades, design e stock dispon�el.</p> <p>As remessas de encomendas nacionais s�
efectuadas atrav� dos CTT� e atrav� da NACEX �, ou outra alternativa adequada.</p>
<p>As encomendas saiem das nossas instala�es intactas o que significa que control�os os
produtos incluindo as embalagens individuais antes de estas serem enviadas aos clientes.</p>
<p>Ao receber uma encomenda dever�de imediato verificar se est�em boas condi�es e se
n� h�qualquer dano no pacote que indique que tenha sido aberta antes de chegar � suas
m�s. Problemas surgidos durante o envio da encomenda s� da responsabilidade da empresa
transportadora.</p> <p><strong>Faltas de Confirma�o / Aprova�o</strong></p> <p>O
sistema de encomendas �testado, mas como em todos os sistemas inform�icos, podem surgir
erros. Se n� recebeu confirma�o da sua encomenda / aprova�o dentro dos limites dados,
verifique o �Historial da Encomenda� na loja online e contacte-nos por e-mail ou
telefonicamente para evitar atrasos.</p> <p><strong>Reclama�es</strong></p> <p>Se tiver
reclama�es sobre a sua encomenda, agradecemos que nos contacte nos 7 dias ap� a
recep�o da mesma para a sua valida�o. N� garantimos reclama�es apresentadas ap� esse
prazo.</p> <p><strong>Devolu�es</strong></p> <p>Encomendas para impress� ou
customiza�o poder� ser canceladas a qualquer altura ANTES da assinatura de aprova�o do
layout de impress�. Ap� a assinatura a encomenda entrar�em produ�o e cancelamento ou
altera�es �encomenda n� s� poss�eis e n� h�lugar a devolu�o.</p> <p>Quando
impress�s e formatos s� especificados pelo cliente n� aceitamos devolu�es.</p> <p>Todas
as encomendas confirmadas e pagas ser� processadas e n� poder� ser canceladas.</p>
<p>Vendas individuais de um modo geral s� abrangidas pelas mesmas condi�es das
empresas.</p> <p><br /><strong>Seguran�gora.com Loja Online</strong></p>
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