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RECON INSTRUMENTS INC.  

GARANTIA LIMITADA E TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA (EUROPA) 

A garantia limitada e os termos e condições aplicam-se à Sua compra de qualquer hardware (o "Produto") 

fabricado por ou para a Recon Instruments Inc. ("Recon"). Qualquer referência abaixo ao termo "Você/Si/Sua" 

refere-se ao comprador original de qualquer Produto. 

1. Entrega 

(1) A menos que de outra forma expressamente acordado por escrito, qualquer tempo de entrega ou 

descarregamento indicado não será vinculativo. 

(2) A Recon terá o direito de efetuar a entrega em prestações de forma razoável. 

(3) Qualquer incapacidade de efetuar o fornecimento como resultado de força maior ou outros incidentes 

imprevistos fora da responsabilidade da Recon ou de uma afiliada - incluindo, sem limitação, greve, 

bloqueio, atos de autoridades públicas e cessação subsequente das oportunidades de exportação e 

importação - isenta a Recon da obrigação de cumprir qualquer tempo de entrega acordado. 

(4) Se o tempo de entrega for excedido, Você deve especificar imediatamente um período de sanação razoável 

à Recon. 

(5) Em caso de falha na aceitação por Sua parte, a Recon tem o direito de reclamar quaisquer danos 

resultantes incluindo, entre outros, despesas adicionais, se aplicável. 

2. Preços e Pagamento 

(1) A menos que explicitamente indicado de outra forma, os preços da Recon são calculados em Euros 

excluindo do respetivo IVA legal. 

(2) Os custos de embalagem estão incluídos nos preços da Recon. 

(3) Os custos de envio e entrega apenas serão incluídos se explicitamente indicado pela Recon. 

(4) A menos que explicitamente indicado de outra forma, o preço de compra deve ser pago no prazo de 30 

dias desde a data da fatura. 

(5) A partir da data vencimento, serão acumulados juros de mora legais. A Recon reserva-se o direito de 

reclamar danos posteriores por atraso. 

3. Compensação/Direito de Retenção 

(1) Você terá o direito a compensação desde que o seu pedido reconvencional seja reconhecido, incontestável 

ou avaliado num julgamento legalmente vinculativo. 

(2) Você terá o direito a reivindicar direitos de retentor apenas na medida em que esses direitos se baseiem na 

mesma transação. 



RECON INSTRUMENTS INC. GARANTIA LIMITADA (EUROPA): NOVEMBRO DE 2014  Página 2 
 

4. Manuseamento, Utilização e Tratamento Apropriados do Produto 

Tenha em consideração que devemos lembrá-lo de que deve manusear e utilizar o Produto com um nível 

razoável de cuidado. Tenha em atenção que poderá não ter ou perder a garantia ou os direitos de 

responsabilidade  

(a) a desgaste normal; 

(b) se o Produto ou qualquer uma das suas partes estiver aberta, desmontada ou tiver sido 

reparada por alguém não autorizado pela Recon; 

(c) se o Produto não tiver sido comprado na Recon ou nos seus revendedores autorizados; 

(d) a danos causados por utilização incorreta, humidade ou líquidos, proximidade ou exposição 

ao calor, acidente, abuso, negligência, aplicação indevida, o Seu não cumprimento das 

instruções de utilização, segurança e manutenção que constam na embalagem do Produto, 

incluindo, sem limitação, o não seguimento das instruções relativas à utilização do Produto 

com qualquer outro equipamento, objetos periféricos ou acessórios (p. ex., óculos de 

proteção) autorizados pela Recon para serem utilizados com o Produto, ou reparações ou 

modificações efetuadas por alguém que não seja a Recon ou os seus fornecedores de 

manutenção autorizados; 

(e) a danos físicos à superfície do Produto; 

(f) a qualquer Produto em que o número de série tenha sido removido ou que tenha sido 

danificado ou considerado defeituoso como resultado de utilização incorreta, abuso, 

contaminação, manutenção ou calibração imprópria ou inadequada ou outras causas 

externas; 

(g) a qualquer equipamento sem ser o Produto; 

(h) a mau funcionamento ou defeitos resultantes da utilização do Produto em combinação com 

acessórios, produtos, serviços ou equipamento auxiliar ou periférico não expressamente 

aprovado ou fornecido pela Recon ou em casos em que seja determinado pela Recon que esse 

mau funcionamento ou defeito não é falha do próprio Produto; e 

(i) a qualquer software, fornecido ou não pela Recon. 

5. Garantia/Responsabilidade 

(1) Em caso de intenção ou negligência grave por parte da Recon ou pelos agentes ou assistência de 

desempenho da Recon, a Recon é responsável de acordo com as disposições da legislação aplicável; o 

mesmo se aplica em caso de violação das obrigações contratuais fundamentais. Se a violação do contrato 

não for intencional, a responsabilidade da Recon por danos será limitada aos danos tipicamente 

previsíveis. 

(2) A responsabilidade da Recon por danos culpáveis à vida, corpo ou saúde e a responsabilidade da Recon ao 

abrigo da Lei de Responsabilidade por Produtos (Produkthaftungsgesetz) não serão afetadas. 

(3) Qualquer responsabilidade da Recon não expressamente indicada acima será renunciada. 

6. Reserva de Propriedade 

A Recon irá reservar propriedade total do/dos Produto/Produtos que lhe foi/foram entregue(s) até a Recon ter 

recebido todos os pagamentos na totalidade. 
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7. Recuperação de Dados 

Você reconhece e concorda que a Recon não será responsável por quaisquer dados, software, aplicações ou 

informações danificadas, perdidas ou destruídas durante a avaliação, reparação ou substituição do Produto. 

Esta Garantia Limitada também não cobre cópias de segurança, recuperação e reinstalação dos Seus dados no 

Produto. Você deve fazer uma cópia de segurança de todos os dados e aplicações no seu dispositivo antes de o 

devolver. 

8. Privacidade 

As informações sobre Si que a Recon receber ou recolher (incluindo, sem limitação, as Suas informações 

pessoais de contacto e informações financeiras, tais como informações de cartões de crédito) serão utilizadas, 

processadas, transferidas, armazenadas e divulgadas de acordo com a política de privacidade da Recon 

(disponível em www.reconinstruments.com/privacy) com a finalidade de resolver problemas com o Produto e 

fornecer os serviços relacionados com a garantia descritos nesta Garantia Limitada. 

9. Resolução de Litígios 

(1) Arbitragem. Todos os litígios, controvérsias ou reivindicações decorrentes ou relacionados com esta 

Garantia Limitada ou a sua respetiva violação, incluindo todos e quaisquer litígios, reivindicações ou 

questões relativas a: (i) existência, validade, aplicação, interpretação, realização, execução ou cessação 

desta Garantia Limitada; (ii) qualquer litígio ou reivindicação decorrente ou relacionada com a negociação, 

execução, interpretação, aplicação ou realização desta Garantia Limitada; (iii) qualquer litígio ou 

reivindicação decorrente ou relacionada com a conceção, fabrico, distribuição, instrução, advertência, 

realização ou utilização do Produto (coletivamente, o "Litígio"), serão única e exclusivamente 

encaminhados e resolvidos por arbitragem de acordo com as disposições da Lei de Arbitragem da 

Colúmbia Britânica e respetivas emendas.  Essa arbitragem será realizada de acordo com as Regras de 

Procedimento de Arbitragem Comercial Nacional do Centro de Arbitragem Comercial Internacional da 

Colúmbia Britânica em vigor (as "Regras de Arbitragem").  Será nomeado um único árbitro por acordo 

entre as Partes ou, à falta de acordo, esse árbitro será nomeado de acordo com as Regras de Arbitragem. A 

arbitragem será regida pelas leis da Província da Colúmbia Britânica e as leis do Canadá conforme 

aplicável.  A arbitragem será realizada em Vancouver, Colúmbia Britânica e será realizada em inglês. O 

árbitro terá jurisdição para conceder custos de arbitragem, incluindo honorários de advogados e 

desembolsos e taxas e despesas relacionadas com o árbitro.  Qualquer concessão e a determinação desse 

árbitro serão finais e vinculativas perante Si e a Recon. Poderá ser celebrado um julgamento relativamente 

à concessão do árbitro por qualquer tribunal com jurisdição sobre a parte ou partes contra quem uma 

concessão pode ser emitida e tanto Você como a Recon concordam e renunciam a quaisquer defesas 

contra a aplicabilidade e execução de qualquer julgamento concedido pelo árbitro conforme contemplado 

nesta Garantia Limitada. Poderá ser celebrado um julgamento relativamente à concessão de um árbitro 

por qualquer tribunal com jurisdição sobre a pessoa ou propriedade da pessoa contra quem se procura 

aplicar o julgamento. Caso a arbitragem seja proibida pelas leis aplicáveis, você e a Recon concordam por 

este meio com a jurisdição completa dos tribunais da província da Colúmbia Britânica, Canadá 

relativamente a quaisquer Litígios relacionados com esta Garantia Limitada. 

(2) Você renuncia por este meio a todos os direitos de julgamento por júri relativamente a quaisquer 

reivindicações e questões relacionadas ou decorrentes desta Garantia Limitada. 

10. Jurisdição e Legislação Vigente 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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(1) Jurisdição.  Você renuncia (a) a qualquer direito de contestar o local ou jurisdição baseado num foro 

inconveniente ou por qualquer outro motivo; e (b) a qualquer outro direito legal, de acordo com as leis da 

jurisdição em que Você reside, de ter um processo de tribunal ou audiência de arbitragem relacionada com 

esta Garantia Limitada adjudicada ou resolvida nessa jurisdição. Qualquer regra de interpretação, lei ou 

regulamento que indica que a linguagem de um contrato será interpretada contra o redator não se 

aplicará a esta Garantia Limitada. 

(2) Lei Vigente. Esta Garantia Limitada será regida e interpretada de acordo com as leis da Província da 

Colúmbia Britânica e as leias federais do Canadá como se efetuada e executada por e entre as partes 

situadas nessa província e sem ter em conta as regras de conflito de lei que se aplicariam a um corpo 

legislativo diferente. 

11. Língua Inglesa 

Exceto na medida do proibido pela legislação aplicável, Você reconhece e concorda que esta Garantia Limitada 

e todos e quaisquer documentos relacionados sejam elaborados em inglês. 

12. Aspetos diversos 

(1) Se qualquer disposição deste acordo for considerada ilegal, inválida ou impraticável, no todo ou em parte, 

ao abrigo de qualquer promulgação ou estado de direito aplicável, essa ilegalidade, invalidez ou 

inexequibilidade não irá afetar o resto do acordo. Disposições inválidas serão consideradas substituídas 

por disposições válidas que sejam adequadas para implementar a finalidade económica da disposição 

eliminada na medida do possível.  

(2) Adições ou alterações do seu contacto com a Recon devem ser feitas por escrito.  

Visite www.reconinstruments.com/warranty para obter mais informações sobre a garantia. 

http://www.reconinstruments.com/warranty

