Termos & Condições

As Condições Gerais / Condições de Uso / Termos & Condições atuais estão
presentes nesta página. Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos por favor
entre em contacto connosco. Estes Termos & Condições podem ser
atualizados a qualquer momento de modo a contemplar um maior número de
situações.

Condições Gerais
O acesso e uso deste site está sujeito aos seguintes termos e condições. Ao
usar este site, está a concordar com as condições de uso do site. Estas
condições podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, pelo
que aconselhamos a visitar esta página regularmente de modo a estar a par de
quaisquer alterações às Condições Gerais.

Acesso
O acesso a este site é permitido numa base temporária. Reservamos o direito
de alterar, restringir ou retirar o acesso a partes ou totalidade do site sem aviso
prévio. Não nos responsabilizamos se, por qualquer razão, este site estiver
indisponível.

Privacidade
A nossa Política de Privacidade, que governa o modo como utilizamos a sua
informação, pode ser encontrada em Política de Privacidade. Ao utilizar este
site, consente que a sua informação seja processada do modo descrito na
nossa Política de Privacidade, e garante que toda a informação fornecida por si
está correta.

Conteúdo
O conteúdo publicado neste site é disponibilizado sem garantias que esteja
isento de erros, nomeadamente quanto às descrições e preços dos produtos.
Reservamos o direito de não aceitar encomendas se a informação ou preço
publicado estiver errado.

Lei Aplicável

A NutriSport é representada por uma empresa sediada em Portugal e segue a
lei portuguesa. Todo o conteúdo e produtos comercializados são permitidos em
Portugal.

Termos da Venda
Ao colocar uma encomenda está a concordar com os seguintes termos de
venda. Todas as encomendas estão sujeitas à disponibilidade em stock dos
produtos, confirmação do preço, e aceitação da encomenda.

Este site só permite a venda a profissionais previamente autorizados pela
NutriSport. Não é possível ao consumidor final efetuar encomendas.
Quando colocar uma encomenda recebe o resumo por e-mail. Este e-mail não
constitui aceitação da sua encomenda, mas sim o reconhecimento do seu
interesse de compra.

Reservamos o direito de não aceitar encomendas, por motivos discricionários.

Preços, Promoções e Disponibilidade em Stock
Apesar de tomarmos medidas para que a informação de preços, promoções e
disponibilidade em stock esteja correta, podem existir erros.

Os preços estão sujeitos a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.
Para obter os preços mais recentes poderá ter que atualizar a página, sendo
que estes só são válidos salvo erro de introdução ou informático.

Os preços apresentados sem login são referentes aos PVP de cada produto, já
com a taxa de IVA em vigor. O revendedor, para ver os preços válidos para a
revenda, terá de efetuar o login com os dados fornecidos pela equipa da
Nutrisport.

Pagamento e Envio de Encomendas
Todos os pagamentos são realizados através de transferência bancária para o
NIB indicado na fatura enviada por e-mail.
A Nutrisport poderá recusar o envio da encomenda se existir algum pagamento
pendente

