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CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A. O “@rmazem” é um mediador online, hospedado no domínio www.armazem.pt, 

propriedade da sociedade FILIPA JUNQUEIRA – ARQUITECTA, LDA., que promove o 

contacto entre oferta e procura de certos produtos, concretamente, entre entidades 

que estão dispostas a vender ou doar determinado produto – de ora em diante 

designadas por “Fornecedor” – e as entidades que desejem comprar tal produto – de 

ora em diante designadas por “Utilizador”. 

 

B. Por “Utilizador” entende-se qualquer entidade que se queira registar no site do 

@rmazem e adquirir qualquer produto que dele conste, seja pessoa singular ou 

colectiva. 

 

C. Para tanto, o @rmazem reúne em catálogo, no site www.armazem.pt, de forma 

organizada e uniformizada os produtos disponibilizados pelos Fornecedores e a 

informação a eles respeitante, facultando-a aos Utilizadores. 

 

D. Por Transportador entende-se a sociedade comercial com quem o @rmazem tem 

um acordo de parceria para realização do transporte dos produtos a transaccionar. 

 

E. O @rmazem não é parte, nem interfere na negociação ou celebração de qualquer 

transacção. 

 

 

ARTIGO 1º – ÂMBITO SUBJECTIVO E OBJECTIVO 

 

1. As presentes condições regulam toda a relação existente entre o @rmazem e os 

Utilizadores bem como o procedimento tendente à aquisição dos produtos que 

constam no site do @rmazem. 

 

2. Porém, as presentes condições não são aplicáveis à execução e cumprimento dos 

contratos que os Utilizadores venham a celebrar com os Fornecedores e à execução e  
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cumprimento dos contratos que possam ser celebrados entre os Utilizadores e o 

Transportador indicado no site do @rmazem. 

 

 

ARTIGO 2º – FORMAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. As ofertas constantes do site do @rmazem, configuram meros convites a contratar 

e não propostas contratuais. 

 

2. Ao clicar em “Comprar” o Utilizador iniciará um pedido de contacto ao Fornecedor 

que culminará com uma proposta contratual ao Fornecedor. 

 

3. Para tanto, o Utilizador deverá: 

 

a) Registar-se no site do @rmazem, disponibilizando para o efeito as informações aí 

solicitadas. 

 

b) Efectuar o “Login”. 

 

c) Completar a informação solicitada. 

 

4. O Utilizador poderá consultar as condições de transporte oferecidas pelo 

Transportador disponibilizado no site do @rmazem e optar pela utilização dos seus 

serviços. 

 

5. A declaração final de aquisição equivale a uma proposta com o valor indicado no 

site e com aceitação da descrição exibida. 

 

6. O @rmazem compromete-se a transmitir ao Fornecedor o “Pedido de Contacto” 

e/ou a proposta de “Comprar” do Utilizador, conforme vontade declarada pelo 

Utilizador. 

 

7. O Fornecedor reserva-se o direito de não aceitar a proposta, na sua livre 

discricionariedade. 
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ARTIGO 3º – PREÇOS 

 

1. Todos os preços apresentados devem ser entendidos em (�) euros, com IVA 

incluído. 

 

2. Os preços dos produtos exibidos no site não são objecto de negociação e devem 

ser entendidos como definitivos. 

 

 

ARTIGO 4º – RESPONSABILIDADE 

 

1. O @rmazem não se responsabiliza pelos contactos entre Utilizador e Fornecedor. 

 

2. O @rmazem não é parte no contrato de compra e venda que venha a ser celebrado 

entre Utilizador e Fornecedor. 

 

3. Como tal, o @rmazem não é responsável pela qualidade do produto, nem pelo 

cumprimento do contrato de compra e venda. 

 

4. O @rmazem não é parte no contrato que venha a ser celebrado entre Utilizador e o 

Transportador, pelo que não pode ser responsabilizado pela execução e cumprimento 

de tal contrato. 

 

5. O @rmazem não se responsabiliza por quaisquer inconvenientes ou prejuízos 

causados ao Utilizador pela utilização da rede de Internet, nomeadamente, ruptura de 

serviço, intrusão exterior, anomalias provocadas por vírus informáticos ou qualquer 

outro caso de força maior. 

 

 

ARTIGO 5º – PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

1. Todo o conteúdo do site do @rmazem, incluindo textos, imagens, ilustrações,  

fotografias, design gráfico, web design e software, estrutura e organização, grafismo, 

informações e ferramentas é propriedade intelectual da sociedade FILIPA 

JUNQUEIRA – ARQUITECTA, LDA., não podendo ser copiado nem reproduzido,  
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alterado ou distribuído, salvo na medida estritamente necessária para permitir a sua 

leitura on-line. 

 

2. O Utilizador que disponha de um site na Internet e que deseje colocar, para seu uso 

pessoal, um link que remeta directamente ao site do @rmazem, tem obrigatoriamente 

que pedir autorização ao @rmazem. 

 

 

ARTIGO 6º – POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1. O Utilizador autoriza o @rmazem a tratar de forma automatizada e armazenar os 

dados pessoais facultados, no cumprimento da legislação sobre a protecção de dados 

pessoais. 

 

2. Os dados destinam-se ao registo, operações estatísticas e apresentação de outros 

produtos e serviços, bem como informação institucional, a disponibilizar pelas 

mesmas.  

 

3. O seu fornecimento é facultativo e é garantido, nos termos da lei, o direito de 

acesso, rectificação e anulação de qualquer dado que lhe diga directamente respeito, 

pessoalmente ou por escrito.  

 

4. O Utilizador autoriza ainda que os dados sejam divulgados às entidades que 

ofereçam os seus produtos no site do @rmazem, com vista à celebração dos contratos 

de compra e venda. 

 

5. O @rmazem não se responsabiliza pelo tratamento de dados efectuado por tais 

entidades. 

 

ARTIGO 7º – LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE 

 

1. A lei aplicável à relação existente entre o @rmazem e os Utilizadores bem como ao 

procedimento tendente à aquisição dos produtos exibidos no site do @rmazem é a Lei 

Portuguesa. 
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2. Para resolver qualquer conflito emergente da interpretação e aplicação das 

presentes condições será competente o Tribunal da Comarca de Lisboa, com 

expressa renúncia a qualquer outro. 


