condições gerais de venda a prestações
de equipamento
Mod.C/1002073
O
RIGINAL (PT)

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE (preenchimento obrigatório)
Nome
Morada

Nº Porta / Andar
-

Código Postal
Nº Contribuinte

Linha de rede MEO onde vão ser faturadas as prestações mensais
Nome de contacto que vai receber referência multibanco
Telemóvel de contacto para envio de referência multibanco
E-mail

2. MODALIDADE DE PAGAMENTO
Abertura de processo de vendas a prestações: € ___________ (Inclui IVA à Taxa Legal em Vigor)
N.º de Prestações: ______ prestações mensais (indicar número de prestações total)
O valor inicial deverá ser pago antes da entrega do(s) equipamento(s), mediante a utilização de uma referência multibanco que será enviada para o efeito.

3. EQUIPAMENTO(S) ADQUIRIDO(S)
Valor unitário
Código SAP

Marca

Modelo

Cor

Entrada inicial (€)

Prestação mensal
(€)

Quantidade

Aos valores monetários apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor

4. OBJETO
As presentes Condições Gerais de Venda a Prestações de Equipamento (“Condições Gerais”) destinam-se a estabelecer os termos e condições por que se
regerá a venda a prestações, sem reserva de propriedade, pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., com sede na Av. Fontes Pereira de
Melo, 40, 1069-300 Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matricula e pessoa coletiva 504 615 947,
com o capital social de € 230.000.000,00 (adiante “Empresa”), ao Cliente, do(s) equipamento(s) identificado(s) no ponto 3 do formulário, adiante
designado por “Equipamento”.

5. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO
A Empresa vende a prestações, ao Cliente, o Equipamento, nas seguintes condições:
a) o Cliente associe o Equipamento a uma oferta de serviço de comunicações eletrónicas da Empresa, de que seja titular;
b) o serviço de comunicações eletrónicas ao qual o Equipamento fica associado não mude de titularidade até à cobrança da última prestação;
c) o Cliente não seja titular de dívidas à Empresa.

6. VIGÊNCIA E CADUCIDADE
6.1. O contrato apenas produzirá efeitos quando se encontrem reunidas a assinatura, pelo Cliente, das presentes Condições Gerais, com menção do
conhecimento e aceitação das mesmas, o pagamento do valor inicial indicado no Ponto 2 supra e a entrega do Equipamento ao Cliente.
6.2. O contrato vigora pelo prazo equivalente ao número de prestações mensais acordadas, caducando na data da cobrança da última prestação no
prazo acordado.
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7. COBRANÇA E PAGAMENTO
As prestações mensais devidas pelo Cliente pela venda a prestações do Equipamento serão processadas mensalmente na fatura relativa à prestação do
serviço de comunicações eletrónicas da Empresa ao qual o Equipamento é associado.

8. INCUMPRIMENTO
Em caso de não pagamento, pelo Cliente, de qualquer uma das prestações mensais previstas perde aquele o benefício do prazo relativamente às
prestações mensais seguintes, reservando-se a Empresa o direito de exigir, de imediato, o pagamento integral das prestações mensais em falta.

9. LEI E FORO COMPETENTE
O contrato rege-se pela lei portuguesa e para qualquer litígio emergente do mesmo será competente o Tribunal do foro da Comarca de Lisboa.

10. ASSINATURA
Tomei conhecimento das Condições Gerais de Venda a Prestações de Equipamento, às quais dou o meu acordo.

Local
Data

/

/
Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

A PREENCHER PELOS NOSSOS SERVIÇOS
Caracterização de quem efetuou a venda
Código AGV SAP do colaborador que efetua a venda
Canal de vendas SAP (01-Força de vendas, 03 - Loja Online, 05 - Agentes, 12 – Call Center)
Escritório de vendas SAP
Indicação dos números de telemóvel que irão ser refidelizados
(deverão ser indicados tantos números quantos os equipamentos adquiridos a prestações)
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