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Termos e condições 

Os presentes Termos e Condições aplicam-se aos utilizadores do site www.jon.pt e a 
quaisquer operações de natureza comercial ou outras, realizadas neste site.   

A navegação no site, bem como a compra resultante de uma encomenda através do 
presente site, implica a aceitação dos presentes Termos e Condições pelo utilizador.  

 A José de Oliveira Nogueira reserva-se ao direito de, a qualquer momento, alterar os 
presentes Termos e Condições e demais politicas associadas, publicando uma nova versão 
na área de Termos e Condições, presente no mesmo site. 

 

1. Encomendas 

1.1. Ao efetuar uma encomenda através do site www.jon.pt, faz uma proposta de compra 
dos produtos que selecionou e reconhece que leu, compreendeu e aceitou, sem reservas, 
os presentes Termos e Condições e demais politicas associadas.  

1.2. A concretização de compras online através do site www.jon.pt pressupõe o 
preenchimento dos dados obrigatórios do formulário indicado para o efeito.  

1.3. As encomendas efetuadas através do site www.jon.pt só constituem um contrato 
vinculativo após envio de email de confirmação da encomenda. 

1.4. A José de Oliveira Nogueira compromete-se a, num prazo de 24 horas em todos os 
dias úteis após encomenda, enviar um email de confirmação com detalhes de encargos e 
condições de entrega bem como dados para efetuar o pagamento. 

1.5. As encomendas são imediatamente processadas, pelo que qualquer acréscimo de 
artigo após pagamento será considerado uma nova encomenda e sujeita a todas as 
demais condições aplicáveis. 

 

2. Expedição das encomendas 

2.1. As encomendas efetuadas em www.jon.pt são processadas após confirmação do 
respetivo pagamento pelo utilizador, pelo que a Nogueira pode não garantir a 
disponibilidade imediata dos artigos até ao início do referido processamento. 

2.2. Após confirmação do pagamento da compra efetuada, a Nogueira inicia a preparação 
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e expedição da mercadoria. Salvo situações excecionais, todas as encomendas são 
preparadas e enviadas no dia útil seguinte ao envio do comprovativo de pagamento. 

2.3. O não pagamento da confirmação de encomenda no prazo de 5 dias úteis 
subsequentes à data em que a mesma foi enviada, implica o cancelamento automático da 
mesma.  

2.4. Encomenda não inclui serviço de montagem e/ou aplicação. 

2.5. O cliente será informado, por email, que a encomenda saiu das nossas instalações, 
quais os artigos enviados e qual o horário e morada de entrega. 

 

3. Entregas 

3.1. As entregas em Portugal Continental serão efetuadas na morada indicada pelo cliente 
através do serviço de entregas DHL, que opera nos dias úteis entre as 09:00 e as 18:00. 

3.2. A José de Oliveira Nogueira não efetua, à data, entregas fora de Portugal Continental. 

3.3. O cliente deve verificar o estado aparente da mercadoria no momento da receção e, 
caso tenha qualquer reserva, deverá indicá-la na guia de transporte. 

3.4. A DHL compromete-se a realizar duas tentativas de entrega. Se por situação alheia à 
empresa, não se puder consumar a entrega, será cobrado o valor do transporte em causa 
a partir da terceira tentativa. 

3.5. A DHL transportará os envios para o seu destino e entregá-los-á ao destinatário ou a 
pessoa autorizada pelo destinatário no endereço especificado no ato de encomenda. 

3.6. Se nem o destinatário nem a pessoa autorizada por ele está presente no momento da 
entrega, a DHL poderá entregar o envio a um destinatário substituto e informar o 
destinatário da dita entrega. A DHL não fará entregas a um destinatário substituto se o 
remetente referir que a entrega só pode ser realizada ao destinatário. 

 

4. Custos de envio 

4.1. Em todas as encomendas de entrega ao domicilio em Portugal Continental, o valor da 
entrega será calculado entre uma relação entre peso e volume, sendo distinto para cada 
produto. 

4.2. O custo de envio será informado ao cliente aquando o envio dos dados de 
pagamento. 
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5. Preços 

5.1. Todos os nossos preços são apresentados com IVA incluído. 

5.2. Os preços indicados referem-se sempre à referência do produto indicado. 

5.4. A José de Oliveira Nogueira reserva-se o direito de, a qualquer momento, alterar os 
seus preços e custos de envio, bem como anular qualquer encomenda no caso de 
existirem erros de escrita, impressão ou cálculo. 

 

6. Disponibilidade de produtos das encomendas online  

6.1. Os produtos apresentados em jon.pt estão sujeitos à disponibilidade e qualidade do 
stock existente. 

6.2. Nos artigos com indicação de preço “Sob consulta”, o preço final será enviado na 
encomenda por email; no caso da sua encomenda apenas conter produtos “Sob consulta”, 
será enviado orçamento por email. 

6.3. As fotos apresentadas podem não corresponder às configurações descritas, devendo 
ser contactada qualquer uma das lojas para esclarecimento de dúvidas.  

6.4. Os preços e especificações dos produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.  

6.5. No caso da informação apresentada não corresponder às caraterísticas ou preço real 
do produto, assiste ao Cliente ou à Nogueira o direito à resolução do contrato de compra 
e venda nos termos legais aplicáveis.  

6.6. A informação disponível no site jon.pt é gratuita para os seus utilizadores e o acesso à 
mesma não cria nenhum tipo de relação comercial ou profissional com os utilizadores.  

 

7. Política comercial de devoluções e reembolso  

7.1. O reembolso do montante da compra é garantido, desde que o cliente garanta os 
seguintes requisitos:  

- Até 15 dias após a receção da encomenda; 

- Apresente o talão de compra ou fatura; 

- Apresente o artigo devidamente embalado, com todos os seus componentes, acessórios 
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e em perfeito estado de conservação.  

Não estão abrangidos artigos nas seguintes condições: 

- Com sinais de utilização, instalação ou montagem; 

- Avariados com provas evidentes de má utilização; 

- Adquiridos a metro; 

- Consumíveis e abrasivos; 

- Plantas e relvas naturais; 

- Têxteis-Lar; 

- Artigos de higiene (tampos de sanita, piaçabas, entre outros).  

7.2. Na eventualidade de ter recebido artigos danificados ou com problemas técnicos, 
agendaremos a recolha dos mesmos no local que nos indicar, na mesma zona de 
expedição da encomenda original, sem quaisquer encargos para o cliente; 

7.3. A devolução do valor só será efetuada após a verificação do estado do produto.  

7.4. Em caso de resolução do contrato, ser-lhe-ão reembolsados todos os pagamentos 
efetuados, incluindo os custos de entrega em que haja incorrido (com exceção de custos 
suplementares resultantes da sua escolha de uma modalidade de envio diferente da 
modalidade menos onerosa de envio normal por nós oferecida). 

7.5. O reembolso será efetuado usando o mesmo meio de pagamento usado na transação 
inicial. Podemos reter o reembolso até termos recebido os artigos devolvidos ou até que 
apresente prova do envio dos artigos, consoante o que ocorrer primeiro. 

 

8. Garantias 

O prazo de garantia aplicável aos produtos é a mesma que em loja, sendo garantido os 2 
anos obrigatórios por lei, ou mais anos quando o produtor ou distribuidor do artigo assim 
o garantam. O número de anos de garantia está especificado na ficha técnica do produto, 
caso a informação esteja omissa deve assumir-se que tem a garantia de 2 anos. 

8.1. Os nossos artigos, têm garantias diferenciadas, referidas nas condições de utilização e 
respetivas instruções. A garantia não cobre danos decorrentes de erro na montagem ou 
desmontagem ou resultantes de manipulação indevida dos equipamentos. 
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8.2. Em caso de avaria do artigo dentro do prazo de garantia, o cliente deve contactar a 
linha de apoio geral (253 424 070) e será informado do procedimento. 

8.3. Em caso de avaria após o tempo de garantia, o cliente pode dirigir-se a uma loja com 
o respetivo talão, para que o serviço pós-venda possa emitir um parecer técnico e 
orçamento de reparação. Após a aprovação do cliente o produto será reparado.  

 

9. Serviço de Pós-venda  

Qualquer pedido de esclarecimento, sugestão ou reclamação deverá ser dirigida através 
de um dos seguintes meios:  

- Via email, reportando a situação para marketing@jon.pt;  

- Envio de carta registada para a Rua Moura Machado, nº 198, 4800-151 Guimarães;  - 
Através da linha de apoio ao cliente 253 424 070, disponível de Segunda a Sexta-feira, 
entre as 09h00 e as 18h00.  

Verificada uma inconformidade no produto adquirido durante o período de garantia legal, 
o cliente deverá efectuar a respectiva reclamação através de um dos meios acima 
referidos, identificando o número da fatura e a desconformidade verificada.  

  

10. Compromisso dos utilizadores  

10.1. Os utilizadores do site comprometem-se a cumprir e respeitar os presentes Termos 
e Condições. A utilização do site implica a aceitação das seguintes regras de conduta 
genéricas: 

- É proibido introduzir, armazenar ou difundir através do site conteúdos difamatórios, 
obscenos, injuriosos, xenófobos e/ou de qualquer outra índole que violem os princípios 
gerais de direito e a ordem pública; 

- Não utilizar identidades falsas; 

- Garantir a máxima correcção dos dados pessoais e moradas por forma a que seja 
possível processar devidamente encomendas feitas online;  

10.2. O utilizador é responsável pela exatidão e veracidade dos dados comunicados. Em 
caso de incumprimento destes Termos e Condições ou de utilização indevida do site, A 
Nogueira reserva-se ao direito de proceder ao cancelamento do registo do utilizador, 
independentemente dos procedimentos legais aplicáveis.  
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11. Forma de pagamento  

11.1. Para pagamento da encomenda, deverá efetuar transferência bancária para um dos 
NIB/IBAN indicados na encomenda, na qual deverá ser indicado o número da respetiva 
encomenda enviada. 

11.2. Os dados a utilizar na faturação são os constantes na nota de encomenda, pelo que 
se solicita o correto preenchimento dos mesmos. 

 

12. Limitação de responsabilidade 

12.1. Os textos e fotografias que ilustram e descrevem os produtos neste site têm caráter 
meramente informativo. A José de Oliveira Nogueira declina quaisquer responsabilidades 
decorrentes da existência de eventuais erros ou omissões neste site e reserva-se o direito 
de apresentar as devidas correções. Nestas situações ficará ao critério do Cliente a 
confirmação da encomenda. 

12.2. Qualquer dissemelhança verificada entre o produto e a fotografia no site não 
determina a perda ou diminuição de qualidade do artigo e esta, por si só, não constitui 
motivo para devolução.  

 

13. Garantia de proteção dos dados pessoais 

13.1. Os dados fornecidos são processados informaticamente e destinam-se ao envio da 
encomenda e respetiva fatura, ao rastreio dos artigos, bem como ao seu tratamento 
estatístico e/ou apresentação de novas propostas. 

13.2. Nos termos da lei, o cliente tem o direito a aceder aos seus dados pessoais e 
requerer a sua retificação ou eliminação. 

 

14. Força Maior 

14.1. A José de Oliveira Nogueira fará todos os esforços razoáveis no sentido de cumprir 
as suas obrigações. A Nogueira não poderá, contudo, ser responsabilizada por atrasos ou 
pela não entrega dos artigos, motivada por circunstâncias fora do seu controlo. Tais 
circunstâncias incluem, mas não estão limitadas, a ruturas de stock, greves, catástrofes 
naturais ou outras que inviabilizem a produção, o fornecimento, o transporte ou a entrega 
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dos artigos. 

14.2. Em caso de rutura de stocks, os artigos serão expedidos assim que estejam na nossa 
disponibilidade e todas as despesas de envio serão da nossa responsabilidade. 

 

15. Resolução Alternativa de Litígios de Consumo 

15.1. Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução 
Alternativa de Litígios de Consumo:  

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo: TRIAVE – Rua Capitão Alfredo Guimarães, 
nº 1, 4800-019, Guimarães. Telefone: (+351) 253 422 410. Fax: (+351) 253 422 411. Email: 
triave@gmail.com. 

Mais informações em www.consumidor.pt 

 

Em caso de dúvida, por favor ligue para 253 424 070 ou para marketing@jon.pt  
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