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Condições gerais de venda de Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos, S.A.U, BDPQ 
PORTUGAL – UNIPESSOAL, LDA e BARCELONESA FRANCE, S. A.S. 

1. QUESTÕES GERAIS 

As Condições gerais de venda são aplicadas a todas as vendas realizadas por Barcelonesa de 
Drogas y Productos Químicos, S.A.U , BDPQ PORTUGAL – UNIPESSOAL, LDA e 
BARCELONESA FRANCE, S.A.S. (à frente Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa 
France) prevalecendo sobre as Condições gerais de compra e/ou venda do Comprador, assim 
como sobre as condições do pedido de recibos do mesmo. As Condições particulares que 
eventualmente se apliquem sobre estas Condições gerais de venda apenas prevalecerão caso 
sejam escritas e sejam aceites pelas partes contratantes, mantendo-se estas Condições gerais 
sempre que não seja revogado por uma condição particular. Toda a ordem ou pedido enviado 
para Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France implica a aceitação prévia e sem 
reserva do comprador destas Condições gerais.  

2. PEDIDOS 

O pedido apenas será considerado aceite pela Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e 
Barcelonesa France , após a emissão por escrito da aceitação do mesmo, através do documento 
de confirmação do Pedido, onde constará as condições principais (materiais, embalagens, 
quantidades, preço de venda, data de entrega prevista, INCOTERM). Uma vez aceite o Pedido 
pela Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, este será entendido como válido 
nos termos e condições acordados. A sua alteração posterior é sempre possível, quando 
acordado novamente por mútuo acordo. Para a aceitação de um Pedido, a Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France reserva-se no direito de solicitar garantias de 
pagamento e do correto cumprimento dos compromissos do Comprador e inclusive a rejeitar a 
venda de produtos ou a exigir pagamento em dinheiro aos Compradores com os que tenha 
ocorrido problemas de pagamento. 

3. ESCOLHA DO PRODUTO . 

O Comprador é o único responsável pela escolha do produto de compra e venda, assim como 
da utilização ou função a que o mesmo se destina. Consequentemente, e em consonância com 
o referido nos seus catálogos, preços e/ou informações gerais sobre o produto, a Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France não é responsável nem garante que o produto é o 
adequado para as aplicações técnicas pretendidas pelo Comprador, nem para alcançar, em todo 
ou em parte, os objetivos previstos por este ao efetuar a compra dos produtos. 

4. ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os prazos de expedição e entrega irão contar a partir da aceitação do Pedido e são meramente 
indicativos, não tendo direito o Comprador a qualquer tipo de indeminização por eventuais 
atrasos na entrega.  

A Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France realizará os esforços necessários e 
razoáveis com a finalidade de cumprir com o Pedido nos termos, condições e datas de entrega 
acordadas, e sempre que o seu fornecedor, por sua vez, respeitar o prazo, notificará o cliente 
das alterações ocorridas se existirem. Neste caso, procurará acordar a melhor solução para 
ambas as partes. 
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A Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France fica autorizada a realizar entregas 
parciais, informando o Comprador com a devida antecedência e procurando a melhor alternativa 
para ambas as partes. Mesmo assim, poderá suspender a sua obrigação de entrega dos 
materiais, caso o Comprador não cumpra com qualquer uma das suas obrigações, financeiras, 
de segurança, outras justificações, ou também por motivos relacionados com fortuito e/ou força 
maior. 

O Comprador poderá encarregar a Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France 
da descarga dos Produtos no lugar de destino. Caso a descarga, demore mais do que um prazo 
superior a 2 horas, desde a chegada da transportadora até ao lugar de destino, por causas não 
imputáveis à Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, o Comprador será o 
responsável pelas despesas derivadas pela demora. 

Na entrega de mercadorias a granel a transportadora poderá ajudar nas operações de descarga, 
mas em nenhum caso ligará as mangueiras aos tanques de armazenamento ou bombas de 
descarga, o que deverá ser feito pelo rececionista sob a sua responsabilidade. 

5. RECLAMAÇÕES 

O Comprador é obrigado a verificar a quantidade de compra e as quantidades dos materiais no 
momento da sua receção.  Neste caso, deverá realizar a correspondente verificação na nota de 
entrega.  

Caso os defeitos não sejam visivelmente aparentes, isto é, que são defeitos ocultos que não 
resultam de um evento fortuito ou força maior, o Comprador deverá comunicar o defeito de forma 
comprovada à Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France dentro dos 3 dias úteis 
seguintes ao dia da receção dos Produtos. A falta de uso de tal direito não significa um aumento 
de responsabilidade da Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, se o Produto 
for diferente do pedido ou se estiver contaminado com outra mercadoria do cliente. Em nenhum 
caso serão admitidas reclamações uma vez, decorrido os prazos estabelecidos nesta cláusula. 

A Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France informará por escrito através de 
aviso de receção da reclamação e procederá à resolução da mesma num prazo de 20 dias úteis 
a partir da emissão do aviso de receção. Será considerado material defeituoso aquele que não 
cumpre as especificações descritas na especificações de vendas (defeito não aparente) ou 
aquele que tiver um defeito evidente e visível no recipiente e/ou embalagem. Neste caso e 
sempre que o Comprador tenha efetuado a reclamação à Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e 
Barcelonesa France nas condições e prazos estabelecidos nesta cláusula, a Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France procederá à indeminização do Comprador, à 
escolha da Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, com a reposição dos 
materiais após a entrega dos Produtos defeituosos ou com o reembolso do preço pago pelo 
Comprador, decisão que a Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e Barcelonesa France 
comunicará ao Comprador num prazo de 20 dias úteis. 

O ato de apresentar uma reclamação nem sempre dará direito ao Comprador a atrasar ou a 
suspender as suas obrigações de pagamento ou a reclamar qualquer tipo de penalização e/ou 
indemnização à Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France  Mesmo assim, a 
Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e Barcelonesa France não será responsável pelos danos 
causados aos materiais entregues se, por parte do Comprador, se existir uma manipulação 
incorreta do material, se forem de qualquer forma alterados, ou se foram objeto de um 
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armazenamento inapropriado.  A Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e Barcelonesa France não 
será responsável em nenhum caso da idoneidade de um produto para uma utilização específica, 
nem estenderá a sua garantia sobre os produtos para terceiras pessoas que não o Comprador.   

No que se refere às entregas de produtos a granel em cisternas não se aceitaram reclamações 
por quantidade de descarga menores que 0,5% respetivamente ao peso carregado na origem e 
certificado pela Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France através do ticket de 
báscula. 

Mesmo assim, a Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France não será responsável 
pelos defeitos recebidos que ocorram como resultado do transporte dos mesmos; salvo 
expressamente se acordado no pedido. 

6. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, TRANSMISSÃO DA PR OPRIEDADE 

O preço de venda válido será o que constar na confirmação do pedido que emite a Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, ou por defeito, o da tarifa geral de preços em vigor.  
Ao preço será adicionado o IVA ou qualquer outro imposto em vigor no momento da faturação. 
Se após a realização do pedido existir uma diferença substancial do custo ou uma diferença das 
taxas ou impostos que tributam os produtos, a Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa 
France informará o Comprador do aumento correspondente e por isso, do novo preço dos 
produtos. 

Estes novos preços são aqueles que se aplicam a menos que o Comprador não os tenha 
rejeitado por escrito antes da entrega do Produto. No caso de que, em conformidade com acima 
exposto, o Comprador não aceita o novo preço, o pedido será considerado não realizado, sem 
que por isso derive qualquer responsabilidade a cargo da Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e 
Barcelonesa France. 

O prazo máximo para o pagamento dos materiais será realizado aos sessenta (60) dias a contar 
desde o dia seguinte ao da sua entrega, tal e como estabelecido na Lei 15/2010, de 5 de julho. 
Independentemente da modalidade de pagamento escolhida, o lugar de pagamento será o 
domicilio da Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France. O atraso no pagamento 
irá gerar automaticamente, pelo incumprimento do pagamento no prazo acordado, juros demora 
de acordo com o estabelecido na lei 3/2004, artigo 7.2, para o caso de Espanha. no caso de 
outros países, em conformidade com a transposição da Diretiva 2000/35 / CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 29 de junho de 2000. 

Excluísse expressamente a possibilidade que o Comprador compense faturas contra montantes 
devidos pela Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France. 

Caso o Comprador revenda os produtos ainda que não pagos à Barcelonesa, Barcelonesa 
Portugal e Barcelonesa France, ele cederá quaisquer direitos que ele possa ter sobre os 
mesmos, incluindo, sem limitação, além do direito de crédito pela cobrança de seu preço, 
quaisquer indeminizações que lhe foram devidas por responsabilidade contratuais ou 
extracontratuais, para o qual fornecerá todas as informações consideradas necessárias à 
Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France e que também será facultada no caso 
de uma terceira de domínio sobre os mesmos bens. 

A Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France reserva-se no domínio dos 
materiais até ao momento em que seja efetuado o pagamento dos mesmos. A distribuição de 
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riscos e a transferência de propriedade são regidas pela cláusula INCOTERM em vigor, 
expressamente acordada, e que aparecerá na confirmação do pedido que emite a Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France. A transferência da propriedade, inclusive se o 
Comprador decidir atrasar a sua cobrança. 

Todos os não pagamentos parciais ou totais de uma só fatura dará direito à Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France a reclamar, sem aviso prévio, o pagamento imediato 
de todo o valor pendente a cobrar, inclusive o não vencido e de pedir o adiantamento do 
pagamento de um novo pedido a este pagamento. Mesmo assim, a Barcelonesa , Barcelonesa 
Portugal  e Barcelonesa France poderá proceder à suspensão imediata do fornecimento. 

A declaração de concurso, insolvência de facto e/ou de direito, a liquidação judicial ou 
extrajudicial do Comprador, ou de modo geral, qualquer modificação do seu estatuto jurídico que 
afete a sua solvência, levará a que a Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e Barcelonesa France 
exija imediatamente todos os créditos por todas as mercadorias entregues e não pagos pelo 
Comprador. 

No caso de atraso ou incidência no pagamento, a Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e 
Barcelonesa France poderá proceder à recuperação da mercadoria pendente de pagamento e/ou 
à iniciação das ações legais necessárias. 

7. ENVASES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

El poseedor final en España del residuo de envase o envase usado, es el responsable de su 
entrega para una correcta gestión ambiental, de conformidad con la Ley 11/1997, el Real Decreto 
782/1988, el Real Decreto 252/2006 y legislación análoga. El poseedor final en cualquier otro 
Estado Miembro de la Unión Europea de residuos o envases o envase usado es el responsable 
de su correcta gestión ambiental de conformidad con las Directivas 1994/62 CEE de 20 de 
diciembre y 2004/12 CEE de 11 de febrero y normativa estatal aplicable. 

Los envases consignados serán propiedad de Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e 
Barcelonesa France, y no podrán ser utilizados para usos y productos distintos al Producto 
entregado. El Comprador entregará una fianza en garantía de la devolución de envases que  le 
será devuelta únicamente en el caso de que se encuentren en buen estado para su reutilización. 
Esta será objeto de pacto expreso entre las partes en lo que se refiera a su cuantía. Los envases 
deberán entregarse sin roturas en su estructura o agujeros en el cuerpo. En caso de recibir algún 
envase deteriorado total o parcialmente se procederá a su destrucción o reparación, en cuyo 
caso el cliente se hará cargo de su coste. Los envases se deben entregar totalmente vacíos, bien 
cerrados y con la etiqueta original de Barcelonesa ,Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France 
En el caso de que se reciban con más de un 0,5% de producto en su interior se considerará que 
contiene residuos y el Comprador se hará cargo del coste de la destrucción del residuo y,  si 
procede, del envase. El derecho de devolución de los envases caduca a los 3 meses de la fecha 
de factura. Transcurridos los 3 meses será decisión de Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e 
Barcelonesa France aceptar su devolución, y en el caso de los envases de 600 y 1000 litros,  a 
partir de esa fecha y a cada mes trascurrido hasta su devolución se le sumará un 10 % de 
demérito sobre el importe de la fianza, llegando a un máximo del 100%. Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France no se hará responsable de aquellos envases que 
no le sean devueltos, ni de aquellos que no reúnan las condiciones de devolución indicadas. 
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Período  
% Demérito 
sobre a 
fiança 

60 dias   AVISO 
91 a 120 dias 10% 
121 a 150 dias 20% 
151 a 180 dias 30% 
181 a 210 dias 40% 
211 a 240 dias 50% 
241 a 270 dias 60% 
271 a 300 dias 70% 
301 a 330 dias 80% 
331 a 360 dias 90% 
Más de 365 dias 100% 

8. SOBRETAXAS COMERCIAIS. 

À Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France reserva-se expressamente o direito 
de aplicar sobretaxas comerciais às operações que, devido a dificuldades de serviço, 
complexidade de entrega ou custos associados à mesma, se justifiquem economicamente e não 
são expressamente acordadas em qualquer outro documento por ambas as partes. 

O pedido mínimo estabelece-se em 300 € para entregas em Espanha e em 400 € em Portugal e 
França. As entregas que não atingirem este valor de venda serão completadas com um 
suplemento para a preparação do pedido que será comunicado na confirmação do pedido emitido 
pela Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France. Para outras áreas de venda, a 
Barcelonesa ,Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France comunicará no documento de 
confirmação de Pedido o valor do suplemento. 

9. ESCOLHA E UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS. RESPONSABILID ADE DA XXXX. 

Caberá à Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, aconselhar e informar 
sobre a aplicação e o uso correto dos materiais, não sendo, em nenhum caso responsável pelas 
utilizações finais que o cliente decide, qual será o único responsável pelo cumprimento do 
regulamento aplicável em relação à utilização que faz com os produtos. 

O Comprador é o único responsável pela escolha do produto objeto de compra e venda, assim 
como da utilização ou função a que o mesmo se destina. Consequentemente, e em consonância 
com o referido nos seus catálogos, preços e/ou informações gerais sobre o produto, a 
Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France não é responsável nem garante que 
o produto é o adequado para as aplicações técnicas pretendidas pelo Comprador, nem para 
alcançar, em todo ou em parte, os objetivos previstos por este ao efetuar a compra dos produtos.   

A Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France apenas será responsável pelos 
danos e prejuízos causados voluntariamente no cumprimento das suas obrigações contratuais. 
A Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France será responsável de que o produto 
entregue corresponde às especificações técnicas solicitadas pelo Comprador, mas não será 
responsável da idoneidade do produto para a utilização a que o Comprador lhe destine. A 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France não assume qualquer 
responsabilidade para com o Comprador na falta do fornecimento de um Produto por causa 
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imputável ao fabricante ou fornecedor do mesmo, sem prejuízo do fato de que, logo que seja 
notificado pelo fabricante ou pelo fornecedor dessa falta de fornecimento, entre em contacto com 
o Comprador e realize os seus melhores esforços para encontrar um produto com características 
semelhantes. 

Em consequência, o Comprador indemnizará e manterá a Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  
e Barcelonesa France livre de quaisquer reclamações, danos, perdas, custos, despesas e 
quaisquer outras responsabilidades de qualquer natureza que a Barcelonesa , Barcelonesa 
Portugal e Barcelonesa France sofra ou como resultado de uma utilização indevido dos produtos 
de acordo com a legislação em vigor.  

10. RESCISÃO DE CONTRATO  

Serão motivo de rescisão de contrato as seguintes causas: 

 A extinção da pessoa jurídica de qualquer das partes. 
 O concurso de credores das partes, sem prejuizo dos direitos e ações que a cada parte lhe 

possa corresponder. 
 O incumprimento por parte do comprador ou vendedor das obrigações assumidas em virtude 

das presentes Condições Gerais de Venda. 
 A falta de pagamento por parte do comprador de quaisquer das faturas no prazo acordado. 
 O mútuo acordo das partes com os efeitos que estabeleçam. 

11.  PROTEÇÃO DE DADOS 

Em conformidade com as disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (doravante RGPD), da Lei 
Orgânica 3/2018 de 5 de dezembro, sobre a proteção de dados pessoais e garantia dos direitos 
digitais (doravante LOPDGDD) e de quaisquer outros regulamentos de proteção de dados em 
vigor, informamos que os seus dados pessoais comunicados serão incorporados numa base de 
dados detida e da responsabilidade da BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS 
QUIMICOS, S.A.U. (doravante designada por BARCELONESA), cujo propósito e base legal 
consiste na gestão da relação contratual e manutenção e desenvolvimento de relações 
comerciais baseadas em no interesse comercial legítimo da BARCELONESA. Identidade: 
BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A.U; NIF, A08435919; com 
endereço em C/ Crom, 14, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona); telefone 933770208; e-mail 
barcelonesa@barcelonesa.com. Os seus dados serão guardados pelo tempo necessário para a 
finalidade do tratamento e, uma vez terminada, serão guardados à disposição da administração 
pública, magistrados e tribunais durante o período de prescrição das ações que possam resultar 
do processamento dos seus dados. Para qualquer questão relacionada com o processamento 
dos dados de pessoas singulares pela BARCELONESA, pode contactar o seu Agente de 
Proteção de Dados através do endereço de e-mail seguinte dpd@barcelonesa.com. Para 
quaisquer questões relacionadas com o processamento de dados de pessoas singulares pela 
BARCELONESA, pode contactar o seguinte endereço de e-mail rgpd@barcelonesa.com. 

Tem o direito de exercer o direito de acesso, de retificação, eliminação, limitação, oposição e 
portabilidade dos dados desde que o possa exercer enviando um pedido por escrito para C / 
Crom, 14, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) - BARCELONESA, Departamento Legal ou 
por e-mail para o endereço rgpd@barcelonesa.com. De forma similar, informamos que tem o 
direito de revogar o seu consentimento para fins comerciais para o processamento de dados pela 
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BARCELONESA e tem o direito de apresentar queixa junto da Agência Espanhola de Proteção 
de Dados (AEPD).  

Não haverá lugar a transferências ou comunicações de dados, exceto para a prestação de 
serviços por parte de terceiros na qualidade de processadores de dados com quem a 
BARCELONESA tenha assinado os contratos de processamento de dados correspondentes e 
tenha verificado que cumprem garantias suficientes para aplicar medidas técnicas e 
organizacionais, de forma a executar o tratamento de acordo com os requisitos do RGPD, 
garantindo a proteção dos direitos da parte interessada. 

A BARCELONESA compromete-se a observar esta obrigação de manter o sigilo dos dados 
pessoais e a garantir a adoção de medidas de segurança juridicamente vinculativas e 
necessárias para garantir a segurança dos dados pessoais e prevenir a alteração, perda, 
tratamento ou acesso não autorizado dos mesmos, tendo em consideração o estado da 
tecnologia, natureza dos dados e riscos aos quais estão expostos. 

Pode consultar mais informações acerca do processamento dos seus dados na política de 
privacidade da BARCELONESA (https://www.grupbarcelonesa.com/es/politica-de-privacidad). 

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

A propriedade intelectual e/ou industrial do pedido em todos os seus termos, e as informações 
anexadas ao mesmo, bem como a dos Produtos objeto de fornecimento, pertencem à 
Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France ou aos seus fornecedores; pelo que 
é expressamente proibido a sua utilização pelo Comprador para outros fins que não o 
cumprimento do pedido, bem como a sua cópia total ou parcial, a cessação de utilização a favor 
de terceiros sem o consentimento prévio da Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa 
France. 

13. FORÇA MAIOR 

A Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France está isenta de qualquer tipo de 
responsabilidade em caso de força maior, ou caso fortuito, de acordo com o conceito do mesmo 
no Código Civil, como causa justificativa do incumprimento de uma obrigação, tendo em 
consideração quaisquer outros casos em que as circunstâncias alheias à vontade da 
Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France, não resulte o cumprimento da 
obrigação, tais como, sem caráter limitativo, guerra ou ataques terroristas, catástrofes naturais, 
greves, escassez de materiais ou alterações regulamentares. Se qualquer uma das causas que 
impedem o cumprimento das obrigações da Barcelonesa , Barcelonesa Portugal e Barcelonesa 
France se prolongue mais do que três meses, a Barcelonesa e Barcelonesa Portugal poderá 
rescindir o pedido através de uma notificação para o Comprador, sem que esteja a incorrer 
nenhum tipo de responsabilidade da sua parte. No caso de o Comprador, se recusar a receber 
as mercadorias entregues, a Barcelonesa, Barcelonesa Portugal e Barcelonesa France 
procederá ao seu armazenamento por sua conta e risco. 

14. CONFIDENCIALIDADE 

As partes devem tratar de forma confidencial todos os documentos, dados e informações 
fornecidos por uma parte à outra, e não os divulgar a terceiros ou usá-los para qualquer outra 
finalidade que não o cumprimento e desenvolvimento do fornecimento, a menos que exista um 
consentimento prévio e escrito da outra parte. 
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15. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

Qualquer controvérsia que surja em relação ao cumprimento das presentes Condições gerais 
deve ser resolvida em primeira instância de forma amigável, para o qual as partes terão um 
período de um mês a contar do dia em que seja manifestada por uma das partes. Decorrido esse 
período, qualquer uma das partes poderá remeter o caso para a tribunais comuns, para o qual 
as partes estipulam submeter tais controvérsias para os Advogados e Tribunais de 
Barcelona,Lisboa e Lyon respectivamente com a renúncia expressa de qualquer outro tribunal 
que possa corresponder a outra parte. 

A Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  e Barcelonesa France reserva-se no direito a alterar estas 
Condições gerais de venda. 


