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1. A Portus é especialista na produção e comercialização de mesas, cadeiras e bancos.

2. A Portus é proprietária de diversos produtos, por si produzidos, utilizados, designadamente para 
efeitos de promoção e divulgação dos mesmos, em exposições, prototipagem e testes experimentais, 
bem como de produtos descatalogados, entre outros, os quais poderão apresentar (ou não) defeitos, 
como manchas, arranhões ou outros (doravante designados Material).

3. A Portus disponibiliza o Material, existente em stock, em regime de aluguer, com opção de compra 
no final do período de aluguer.

4. O Material encontra-se em estado de usado, podendo apresentar pequenos defeitos, como referido 
no ponto 2, contudo, esses eventuais defeitos não impedem o uso do Material, que continua a satisfazer 
os fins a que se destina;

5. Tabela de preços de aluguer:
 a. Mesas – 1,00 €/dia por unidade*
 b. Cadeiras – 0,50 €/dia por unidade*
 c. Bancos – 0,50 €/dia por unidade*
 *Acresce IVA à taxa legal em vigor

6. O cliente entregará à Portus uma caução, para garantia do bom e pontual cumprimento das obrigações 
assumidas no âmbito do Contrato de Aluguer.

7. No dia acordado com o Cliente, a Portus disponibilizará o Material nas suas instalações sitas na Zona 
Industrial de Rio Meão, 295, 44520-475 Rio Meão, durante o período normal de funcionamento da 
Portus (2ª a 6ª, das 09h-13h e/ou das 14h-18h), para recolha do Material pelo Cliente.

8. Findo o período de aluguer, o cliente restituirá o Material à Portus, devendo para o efeito entregar 
o mesmo, nas instalações da Portus referidas no ponto anterior, durante o período normal de 
funcionamento referido no mesmo ponto, e devidamente acondicionado nas mesmas embalagens que 
acomodavam o material aquando da sua recolha.

9. O extravio, danificação ou deterioração do Material, durante o período de aluguer, que impossibilite 
a sua utilização, é da total e exclusiva responsabilidade do Cliente.

10. A Portus declina qualquer responsabilidade pelo uso e/ou utilização do Material durante o período 
de aluguer ao Cliente que assumirá todos os riscos inerentes à utilização do Material, bem como por 
danos ou sinistros que nele tenham comprovadamente origem.

11. No final do período de aluguer, o cliente tem a possibilidade de optar pela aquisição do material, pelo 
valor da diferença entre o valor da caução e o valor do aluguer contratado.

12. Em caso de incumprimento, pelo Cliente, da obrigação de restituição do Material no prazo acordado 
para o efeito, a Portus fará seu o valor que lhe foi entregue, a título de caução, não havendo lugar à 
restituição do mesmo ao Cliente.

13. O Cliente não poderá ceder o Material a terceiros, sem prévio consentimento escrito da Portus.

14. Para mais informações contactar através do telefone 256 785 290 ou e-mail info@originalportus.com

www.originalportus.com


