
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Preâmbulo

Estas condições são acordadas entre a sociedade VERTBAUDET S.A.S (Sociedade por Ações Simplificadas de direito 
francês), 216 rue Winoc Chocqueel, 59200 Tourcoing, France, matriculada no Registo Comercial e das Sociedades 
de Lille Métropole sob o número 397 555 327, IVA intracomunitário FR68397555327. Doravante designada por “
vertbaudet SAS” e entre qualquer pessoa que deseje efetuar uma compra através do site da marca vertbau-
det (www.vertbaudet.pt) ou telefone (número gratuito 800 600 761) Estas condições referem-se exclusivamente a 
pessoas singulares não comerciantes. As partes acordam que as suas relações serão reguladas exclusivamente 
pelas condições gerais aqui descritas. O site da vertbaudet é acreditado pela ACEPI (Associação do Comércio 
Eletrónico e Publicidade Interativa), pelo que nos comprometemos a respeitar todas as práticas e usos em vigor do 
setor do comércio eletrónico. 

1. Objeto

As presentes condições têm por objetivo definir as condições gerais de venda, estabelecidas entre a vertbaudet 
SAS e o Utilizador, desde o ato da encomenda aos diversos serviços prestados pela vertbaudet SAS, tais como 
os modos de pagamento e as condições de entrega da mercadoria. Estas condições regulam todas as etapas 
necessárias para realizar a encomenda e garantem o seguimento desta transação entre as partes contratantes. 

2.  Encomenda

O Utilizador poderá efetuar a sua encomenda online, no site (www.vertbaudet.pt ) ou ligar para o número grátis (800 
600 761). Para finalizar a sua encomenda, o Utilizador deverá identificar-se indicando o seu e-mail ou o seu número 
de Cliente e palavra-passe.

No caso de se tratar da sua primeira encomenda, o Utilizador deverá proceder à criação da sua Conta Cliente 
preenchendo todos os campos obrigatórios sinalizados com asterisco. Após a criação de conta será atribuído ao novo 
Utilizador o respetivo número de Cliente. O número de Cliente é estritamente 
pessoal e intransmissível pelo que seu extravio ou esquecimento deverá ser comunicado ao Serviço de Apoio ao Cli-
ente através do número gratuito 800 600 761 de 2ª a 6ª feira das 9:00h às 19:00h.

A vertbaudet SAS recusa a venda para menores de 16 anos sem a autorização expressa dos pais que será sistemati-
camente solicitada.

Em algumas situações, nomeadamente no caso das contas de clientes duplicadas, encomenda anormal devido à 
quantidade encomendada, trocas ou devoluções abusivas, existência de litígio, falta de pagamento, morada errada 
ou outro problema com a sua conta, a Vertbaudet reserva-se o direito de bloquear a encomenda do Cliente até que o 
problema esteja solucionado.

Ao efetuar a sua encomenda, o Utilizador manifesta a sua aceitação, plena e completa, das condições gerais de ven-
da, dos preços e da descrição dos artigos contemplados nesta transação. Estas condições gerais de venda serão as 
únicas aplicáveis entre as duas partes.

Qualquer litígio sobre este último ponto será resolvido através de uma troca de informações e com as garantias abaixo 
mencionadas. A vertbaudet SAS reserva-se ao direito de não aceitar encomendas de montantes elevados, que não 
sejam pagas antecipadamente.No caso de atribuição de um presente numa oferta vertbaudet, caso o presente men-
cionado esgote, será substituído por outro de valor igual ou superior.

3. Entrega

O prazo médio de entrega é de 3 (três) a 6 (seis) dias úteis. Qualquer atraso verificado na expedição de artigos, face 
às datas de estimativa apresentadas, não confere ao Cliente qualquer direito indemnizatório. 

Nenhuma encomenda poderá ser entregue no estrangeiro, sendo a venda em www.Vertbaudet.pt exclusiva para 
Portugal. A Vertbaudet reserva-se o direito de alterar os valores das despesas de envio, desde que sejam obrigatori-
amente comunicadas ao cliente nas presentes condições de venda.



A entrega das encomendas poderá ser feita: 

Num ponto de entrega “PICKUP”
GRÁTIS em compras a partir de 39€ (3,99€ em compras inferiores) 
Para sua comodidade, Vertbaudet conta com uma vasta rede de balcões localizados em centros comerciais e em lojas 
de rua onde poderá efetuar o levantamento da sua encomenda de forma mais rápida, simples e cómoda em horários 
alargados.
Selecione o ponto de entrega que mais lhe convier em função do seu local de trabalho ou de férias , ou do seu horário.
Para além disso poderá utilizar os pontos de entrega para devolver os seus artigos (serviço gratuito). Localize os pon-
tos de entrega da rede Pickup através do site da Chronopost.
Será notificado por SMS e Email assim que a encomenda for entregue no ponto Pickup selecionado. Dispõe de 10 días 
úteis para levantar a sua encomenda.

Entrega ao domicílio
Por apenas 3,99€ (Serviço disponível apenas para Portugal Continental ) 

Pode escolher onde quer receber a sua encomenda : no seu domícilio, no local de trabalho , em casa de um familiar, 
etc. Será notificado via SMS ou Email informando o dia e a hora da entrega da sua encomenda. Poderá alterar a data 
para até 5 dias úteis posteriores ou ainda escolher um dos pontos Pickup como novo local de entrega.

4. Pagamento

A vertbaudet SAS propõe ao Utilizador vários modos de pagamento: 

 CARTÃO DE CRÉDITO (VISA, MASTERCARD E MBNET)

 Sempre que utilizar este meio de pagamento o débito à conta do Cliente apenas será efetuado pelo mon 
 tante dos artigos efetivamente faturados e entregues; o débito do montante da sua encomenda poderá  
 assim ser efetuado em várias vezes de acordo com as diferentes datas de entrega dos seus artigos.

 Para as  segurar a segurança dos pagamentos, a vertbaudet utiliza o serviço de pagamentos seguros do  
 prestador OGONE. Este serviço integra a norma de segurança SSL3.0 (os dados confidenciais são en  
 criptados no servidor OGONE e não serão comunicados em nenhum momento no servidor informático da  
 vertbaudet ). A OGONE assegura assim a maior proteção e segurança aos dados de pagamento dos nossos  
 clientes.

 O seu pedido de pagamento é encaminhado em tempo real ao gestor de telepagamento seguro OGONE que  
 irá proceder às várias verificações para evitar qualquer abuso e fraude. No momento da validação da  
 sua encomenda, deverá indicar o número do seu cartão de crédito, a sua validade e o código de segurança  
 (últimos 3 dígitos no verso do cartão).

 Os dados do cartão de crédito serão guardados em formato encriptado até ao pagamento efetivo da en 
 comenda, pelo nosso prestador de pagamento OGONE, e até ao final do período que dispõe para efetuar  
 uma devolução, para que possamos assim proceder a um eventual reembolso creditando a sua conta.

 Os dados relativos aos cartões de crédito comunicados durante as suas encomendas apenas serão utiliza 
 dos no âmbito da realização da transação. Por questões de segurança, o Utilizador não deve fornecer, em  
 nenhuma circunstância, o seu número de cartão de crédito nas comunicações via e-mail.

 PAYPAL

 Ao optar por este meio de pagamento o Cliente será automaticamente reencaminhado para o site  PayPal,
 onde deverá efetuar a sua autenticação e validar o respetivo pagamento.
 
 Após a validação do pagamento Paypal, o Cliente regressará, de novo, à página de pagamento no site da  
 vertbaudet.pt para efetivar a sua compra.
 
 Com o PayPal, as informações financeiras do Cliente nunca são comunicadas à vertbaudet. O PayPal encrip 
 ta e protege o número do cartão de crédito do Cliente permanentemente.

 MULTIBANCO

 Ao optar por este modo de pagamento, o Cliente receberá um SMS e um e-mail com os dados para efetuar o  
 pagamento numa caixa Multibanco ou serviço de Homebanking. Após a realização da encomenda   



 tem 2 dias para efetuar o pagamento. Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo indica  
 do a vertbaudet reserva-se o direito de proceder à anulação da encomenda

 E-CARTÃO OFERTA VERTBAUDET

 Ao optar por este meio de pagamento deverá indicar o número do seu e-cartão oferta e o respetivo código  
 de validação (criptograma).
 O montante das suas compras será imediatamente debitado no seu e-cartão. Se o total das suas compras  
 for superior ao saldo do e-cartão, poderá completar o pagamento com outro cartão bancário.

5. Preços

Os preços dos artigos indicados no site são válidos durante a publicação dos mesmos online. Os preços dos artigos 
não incluem os custos dos portes da encomenda (conforme montante vigente, consulte o Artigo 3).Os preços devem 
entender-se em euros, com taxas e impostos incluídos. Os preços apresentados têm em conta o IVA aplicável ao dia 
do pedido. Qualquer modificação do tipo de IVA aplicável será refletida nos preços dos artigos. Após esta data, os 
preços poderão ser modificados a qualquer momento. Os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem avi-
so prévio. Ainda que a vertbaudet procure assegurar que todos os preços indicados no seu site estão corretos, poderão 
ocorrer erros. 

No tratamento da encomenda todo e qualquer erro de preços que eventualmente possa estar a ser apresentado no 
site devido a anomalias técnicas será detetado. Nesta situação o cliente é contactado. Se o preço do produto apresen-
tado no site for na realidade mais baixo, a diferença é devolvida. Se o preço for superior, o cliente será contactado e 
poderá aceitar ou cancelar a encomenda

6. Reembolso - Devolução (direito de livre resolução)

Todos os artigos entregues podem ser sujeitos a reembolso, exceto os excluídos por lei como por exemplo os que foram 
personalizados a seu pedido (para mais detalhes consulte o artigo 7). Os artigos devem ser devolvidos em perfeitas 
condições e com a etiqueta, instruções e todos os documentos que, eventualmente, o acompanhem. Todos os artigos 
entregues podem ser objeto de um pedido de reembolso no prazo de 30 dias a contar da sua receção. O reembolso 
será efetuado no prazo de até 14 dias úteis e será realizado pelo mesmo método utilizado para o seu pagamento. Caso 
devolva os artigos dentro do prazo indicado, ser-lhe-ão também devolvidas todas as despesas pagas por si, incluindo 
os portes de envio cobrados pela vertbaudet. 

 6.1 Direito de Livre Resolução

Todos os artigos entregues podem ser objeto de cancelamento, exceto os excluídos por lei como, por exemplo, 
os que foram personalizados a seu pedido (para mais detalhes consulte o artigo 7). O cliente tem 15 dias a par-
tir da receção da sua encomenda para nos comunicar o desejo de cancelamento descarregando o formulário 
disponível aqui, preenchendo-o e enviando-o por correio eletrónico para o endereço infocliente@vertbaudet.pt. 
O cliente tem 15 dias adicionais a partir a partir do envio da notificação de devolução (ou seja, 30 dias desde 
a receção da sua encomenda), para devolver um artigo a seu pedido. 

 6.2 Devolução

 O cliente dispõe de até 30 dias desde a receção da sua encomenda para efetuar a devolução do(s) seu(s)  
 artigo(s). Os artigos devem ser devolvidos em perfeitas condições e com etiqueta, bem como instruções  
 e restantes documentos que, eventualmente, o acompanhem. A devolução deverá ser acompanhada da  
 Nota de Devolução devidamente preenchida, seguindo os seguintes passos:
 - Indicar a quantidade de cada artigo a devolver
 - Juntar a Nota de Devolução ao(s) artigo(s) que deseja devolver. 

 Escolher uma das seguintes opções: 
 
 PONTOS PICK UP (Devolução Grátis)
 Colocar a etiqueta autocolante Chronopost (que acompanha a encomenda) no exterior da embalagem e  
 efetuar a devolução num Ponto Pick up Chronopost.



 CORREIO (sujeito às tarifas dos CTT)
 Também poderá efetuar a sua devolução enviando a embalagem por correio para a seguinte morada: 
 Vertbaudet 12/14 Avenue Industrielle- 59520 Marquette-lez-Lille France.

*Artigos Volumosos
Os artigos assinalados com este símbolo       ,pelas suas características de peso e dimensão ,não podem ser de-
volvidos num Ponto de Entrega Pickup. Para devolver estes artigos, por favor contacte gratuitamente o nosso 
Serviço de Apoio ao Cliente através do 800600761 (2ª a 6ª feira das 9:00h às 19:00h). A Vertbaudet comprom-
ete-se a devolver-lhe, sob reserva do respeito pelas condições acima descritas, o valor em questão no melhor prazo 
e, no máximo, nos 14 dias seguintes à receção da prova de envio da encomenda à nossa atenção ou da receção da 
encomenda por nós (é válida a primeira destas duas datas). 

As provas de envio aceites são:

 O SMS enviado pela Chronopost que confirma o registo da devolução.
 O documento entregue pelos Correios no momento da devolução.

O reembolso será efetuado no mesmo método de pagamento utilizado na compra , desta forma:

 - Para pagamento efetuados por Multibanco o  reembolso será feito através de transferência bancária  
 utilizando o IBAN associado à Conta Cliente . Caso não tenha o IBAN preenchido na Conta Cliente, o   
 Utilizador deverá fazê-lo em www.vertbaudet.pt na sua Área Cliente clicando em “Modificar dados pes 
 soais”.

 - Para pagamentos efetuados através de Paypal o reembolso será  feito  para a sua conta Paypal desde  
 que esta se encontre ativa.

 - Para pagamentos efetuados com cartão de crédito o reembolso será feito creditando a conta bancária  
 associada ao cartão utilizado.

7. Especificidades dos artigos personalizados

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 84/2008, de 21 de Maio todos os equipamentos comercializados pela vertbaudet estão abrangidos por uma ga-
rantia de conformidade, correspondente a um período de 2 (dois) anos. A garantia legal aplica-se também às faltas 
de conformidade decorrentes da embalagem, das instruções de montagem ou da instalação (desde que efetuada 
no cumprimento das instruções de montagem). No caso de artigos com defeito ou avaria, o Utilizador deve comu-
nicar o mesmo, informando o nº da sua encomenda e a descrição do mau 
funcionamento.

E-mail: infocliente@vertbaudet.ptTelefone: Ligue grátis para o 800 600 761 de 2.ª a 6.ª feira das 9:00h às 19:00h. 
(Estes horários estão sujeitos a alteração).

8. As garantias legais

Se, apesar das nossas precauções, um dos seus artigos chegar danificado ou com algum elemento a menos ao seu 
destino, basta-lhe notificar-nos, nós faremos chegar-lhe o elemento a trocar ou em falta.

 8.1 Garantias legais

 Em qualquer das suas compras, usufrui da garantia legal de conformidade e da garantia contra danos  
 não visíveis, permitindo que os clientes devolvam os artigos entregues com defeito ou não conformes.
 
 Garantia legal de conformidade

 Assim que acionar a garantia legal de conformidade, vai:

 - Beneficiar de um prazo de dois anos a contar da entrega do artigo para agir;

 - Ser dispensada da comunicação da prova da existência de defeitos de conformidade do    
 artigo durante os 24 meses seguintes à entrega do artigo
 



 Garantia de danos não visíveis:

 Pode decidir acionar a garantia contra danos não visíveis da coisa. Caso as condições para acionar esta  
 garantia estejam reunidas, pode escolher entre a dissolução da venda ou uma redução do preço de ven 
 da.

 8.2 Peças amovíveis 

 A duração da disponibilidade das peças amovíveis dos nossos artigos é de 6 meses.
 
 Para os artigos sob a garantia comercial dos fabricantes, a duração da disponibilidade das peças é igual  
 à duração da respetiva garantia comercial, no limite dos stocks disponíveis. 

 No caso de artigos com defeito ou avaria, o Utilizador deve comunicar o mesmo, informando o nº da sua  
 encomenda e a descrição do mau funcionamento para:

 E-mail:  infocliente@vertbaudet.pt 

 Telefone: Ligue grátis para o 800 600 761 de 2ª a 6ª feira das 9:00h às 19:00h. (Estes horários estão su 
 jeitos a alteração

9. Assinatura e Prova

Os registos informatizados, conservados nos sistemas informáticos da sociedade vertbaudet SAS em condições 
de segurança, consideram-se como uma prova das comunicações, das encomendas e dos pagamentos produzi-
dos entre as partes, de acordo com as disposições legais e permitirão a exigibilidade das quantias que figurarem 
no e-mail de confirmação de encomenda. Esta validação vale como assinatura e aceitação de todas as operações 
efetuadas no site.

O Utilizador que não disponha de um número de Cliente deverá proceder à criação da sua Conta Cliente, preenchen-
do todos os campos obrigatórios sinalizados com asterisco. No caso de ser um novo Utilizador, os serviços da 
vertbaudet SAS atribuir-lhe-ão um número de Cliente logo após a sua primeira encomenda. O número de Cliente 
é estritamente pessoal e intransmissível pelo que seu extravio ou esquecimento deverá ser comunicado ao Serviço 
de Apoio ao Cliente através do número gratuito 800 600 761 de 2ª a 6ª feira das 9:00h às 19:00h.

10. Responsabilidade

Para todas as etapas de acesso ao site, do processo da encomenda até à entrega ou aos serviços posteriores, 
a sociedade vertbaudet SAS só possui uma obrigação de meios. A sociedade vertbaudet SAS exclui toda a 
garantia e qualquer responsabilidade pelos inconvenientes ou prejuízos inerentes à utilização da rede de Internet, 
em particular, uma rutura de serviço, uma intrusão exterior, a presença de vírus informáticos ou de qualquer caso 
de força maior assim classificado pela jurisprudência dos tribunais, até ao limite permitido pela lei aplicável.

Os artigos vendidos estão descritos e apresentados no site com o máximo de exatidão possível. Se, apesar de 
todas as precauções, houve lugar a erros menores, não poderá, em caso algum, ser-nos exigida qualquer 
responsabilidade pelo facto. Qualquer reclamação a este nível será resolvida no âmbito de uma eventual devolução 
e das garantias referidas no Artigo 6 (as despesas de devolução serão, nesse caso, da 
responsabilidade da VERTBAUDET). 

Por outro lado, podemos ver-nos obrigados, por causa dos nossos fornecedores, à entrega de um artigo cuja 
composição seja ligeiramente diferente da descrita, mas ainda assim de qualidade igual ou superior ao do artigo 
pedido. Se, por este motivo, o artigo não satisfizer as suas expetativas, poderá, obviamente, recorrer e usufruir da 
garantia legal e conformidade.  

A vertbaudet SAS reserva-se no direito de modificar a qualquer momento a informação e oferta comercial apre-
sentada sobre: artigos, preços, promoções, condições comerciais e serviços no site. São reunidos constantemente 
todos os esforços para que a informação apresentada esteja isenta de erros tipográficos. No entanto, no caso da 
informação apresentada não corresponder às características do produto, o utilizador será informado e terá o di-
reito de rescindir da sua compra. Sempre que uma situação anómala é identificada procede-se de imediato à sua 
correção.

11. Tratamento dos Dados Pessoais



Ao registar-se ou encomendar na vertbaudet os dados pessoais do Utilizador farão objeto de tratamento informáti-
co. Para mais informações deverá consultar o separador “Política de Proteção de Dados & Cookies”.

12. Newsletter Vertbaudet

É dada a designação de Newsletter vertbaudet, aos e-mailings, ofertas promocionais, e às newsletters institucio-
nais, informações acerca da empresa ou do Utilizador, enviados diretamente para a caixa de correio eletrónico do 
Utilizador. O Utilizador tem a possibilidade de subscrever a Newsletter, ficando automaticamente registado a partir 
do momento em que faça a sua primeira encomenda.

O Utilizador poderá aceder e modificar os seus dados pessoais a qualquer momentos em “Área de Cliente”, no 
separador “Alterar os meus dados”

A Newsletter vertbaudet é um exclusivo do site da marca vertbaudet.

13. Propriedade Intelectual

Todos os elementos do site www.vertbaudet.pt, sejam eles visuais ou sonoros, incluindo a tecnologia subjacente, 
são protegidos pelos direitos de autor, das marcas ou das patentes. Todos estes elementos tratam-se de proprie-
dade exclusiva da sociedade vertbaudet SAS.

O Utilizador que disponha de um site pessoal e que deseje colocar, para uso pessoal, no seu site um simples link 
direto à homepage do site da vertbaudet, deve obrigatoriamente pedir autorização à sociedade vertbaudet SAS. 
Não se tratará, neste caso, de uma convenção implícita de afiliação ou de parceria. Por outro lado, qualquer link 
hipertexto direcionado ao site da vertbaudet e utilizando a técnica de framing ou de in-line linking é formalmente 
proibido.

Em todos os casos, qualquer link, mesmo tacitamente autorizado, deverá ser retirado com um simples pedido da 
sociedade vertbaudet SAS.

14. Acordo Integral

As presentes Condições Gerais de Venda constituem o acordo total entre as partes em referência.Caso uma das 
cláusulas das presentes condições se torne nula e sem valor, em virtude de uma alteração legislativa, normativa ou 
por sentença, isso não deverá afetar em caso algum, a sua validade e respeito.

15. Duração

As presentes condições aplicam-se durante toda a duração dos serviços oferecidos pela sociedade vertbaudet 
SAS. Todos os artigos exclusivos do site são válidos até ao limite dos stocks disponíveis.

16. Conservação e Arquivo das Transações

O arquivo das encomendas e das faturas será efetuado num suporte fiável e duradouro para corresponder a uma 
cópia fiel e duradoura.

17. Lei Aplicável e Competência

As condições de venda apresentadas são aplicáveis à lei portuguesa.Na falta de resolução por acordo das partes, 
qualquer litígio emergente das presentes Condições Gerais de Venda será submetido ao tribunal português com-
petente.

18. Resolução Alternativa de Litígios

Em caso de litígio de consumo online, o consumidor pode recorrer a um sistema de Resolução de Litígios em “Linha” 
(RLL), na Plataforma ODR (“Online Dispute Resolution”), com competência para resolução de litígios relativos às 
obrigações contratuais resultantes de contratos de venda ou de serviços online.O consumidor passa assim a ter 
um portal único onde pode registar as suas reclamações e acompanhar a sua evolução. “A plataforma garante 
todos os passos para resolução dos litígios, desde a introdução pelo consumidor, passando pela interligação com 
as entidades de RAL, e terminando na informação às partes envolvidas”

Aceda aqui à Plataforma Eletrónica de Resolução Alternativa de Litígios nos contratos de venda ou de serviços 



online.

ENTIDADES DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO (RAL)

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
http://www.centroarbitragemlisboa.pt

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral
http://www.triave.pt/

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)
http://www.ciab.pt/

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 
http://www.arbitragemdeconsumo.org/

Para Queixas e Reclamações
infocliente@vertbaudet.pt

Mais informações em Portal do Consumidor 
http://www.consumidor.pt.


