PLÁTANO EDITORA

Condições Gerais de “O Autor vai à Escola”
Condições de fornecimento:
– «O Autor vai à Escola» deverá ser solicitado através do Representante Editorial ou pelo preenchimento do formulário que se encontra disponível em http://www.platanoeditora.pt,
com uma antecedência mínima de 1 mês. A data para a realização do encontro fica pendente da disponibilidade do autor.
– Para o encontro serão fornecidos os livros do autor publicados pelo Grupo Editorial
Plátano.
– O Grupo Editorial Plátano assegura a responsabilidade de envio e de recolha dos respetivos livros.
Condições comerciais
– Faturação: Os livros são faturados com prazo de vencimento a 120 dias.
Descontos e condições:
– Desconto da Escola: Os livros são faturados com desconto de 20%. Nos livros que se
encontram abrangidos pela Lei do Preço Fixo (livros publicados há menos de 18 meses)
o desconto é de 10%.
–O
 prazo de pagamento é de 30 dias, após a emissão da fatura de apuramento.
–O
 IVA a ser aplicado é aquele de acordo com a legislação em vigor.
– A escola responsabiliza-se em adquirir/comercializar a quantidade mínima de 20
exemplares das obras publicadas pelo autor. A aquisição das obras pode ser feita pela
escola, alunos e/ou professores.
Anomalias
– Caso sejam detetadas anomalias na mercadoria entregue, as reclamações só serão
aceites se apresentadas por escrito no prazo máximo de 5 dias úteis após a data da
entrega.
Devoluções
– O embalamento dos artigos a devolver é da responsabilidade da escola. Devem ser devolvidos bem acondicionados, em caixas, e em bom estado de conservação.
– A recolha deve ser solicitada, por e-mail, até 15 dias após a realização do encontro
com o autor. Para este efeito, será enviado, por e-mail, um documento, que deverá ser
preenchido e devolvido juntamente com a lista de livros vendidos.
– Ultrapassado este prazo consideramos que todos os livros enviados foram vendidos/
adquiridos e os mesmos serão faturados.
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