
 

 

 

 

 

Condições de escoamento de stock KAVO B.V.  

Condições de escoamento de stock 

1. O material (*) deve ser comprado directamente à KAVO B.V. 

2. Apenas a lista de material a devolver (em Excel) aprovada pela KAVO B.V. será processada e 

creditada. O restante, assim como o material não KAVO B.V. será destruído de imediato e não 

será creditado. 

3. Material não selado, material “fora de produção”, material ‘’a pedido’’, material “disponível 

enquanto houver stock” e material “substituído por” não pode ser devolvido. 

4. Embalagens com etiquetas que não sejam KAVO não podem ser devolvidas 

5. Caixas com o selo violado e/ou caixas não seladas não podem ser devolvidas 

6. Os produtos não poderão ter sido fornecidos pela KAVO B.V. há mais de 2 anos. 

7. A quantidade máxima a devolver de uma referência, não pode exceder em mais de 20% da 

quantidade total adquirida num período máximo de 2 anos. 

8. O produto/embalagem não pode estar danificado/a ou ter sido instalado/a. 

9. O cliente colocará um novo pedido, sendo que o valor desse pedido será igual ou superior ao 

 valor do crédito. 

10. Os produtos que forem aceites serão creditados ao preço de compra neto actual, descontando 

 os custos da triagem da KAVO. 

11. O valor máximo do custo de triagem é de 2% do valor de compra anual neto. 

12. O transporte fica a cargo do cliente. 

13. Quando considerarem a peça para efeitos de escoamento de stock, aceitarão as condições de 

 escoamento de stock. 

14. Sempre que as condições de escoamento de stock não se proporcionarem, serão aplicados os 

 termos gerais e condições da KAVO B.V 

 

Condições de Devolução para a KAVO B.V. 

1. No exterior de cada embalagem (caixa ou palete), deverá ser anexada uma lista de 

 embalagens. A embalagem deverá conter a identificação do cliente/ localização com as 

 quantidades por referência KAVO B.V 

2. Os artigos KAVO devem estar bem acomodados em todas as embalagens para evitar danos na 

 embalagem KAVO. 

 


