
 

Compras 

Condições Gerais 

 

Elementos da Fatura 
Na compra de qualquer produto/serviço, ser-lhe-á acompanhado por um documento 

legal que comprova a aquisição do bem, imediatamente no momento da 

disponibilização do mesmo.  

 

Prazos de Pagamento 
No documento de venda, ser-lhe-ão disponibilizados os prazos de pagamento, estes 

podem ir de Pronto Pagamento (primeira compra) até um máximo de 30 dias 

(compras posteriores). Por boa iniciativa da INFORSILVA | Soluções Informáticas, e de 

modo a facilitar a usufruição dos meios/produtos por nós disponibilizados, bem como os resultados 

positivos no decurso do uso da solução por si adquirida, decidimos, mediante referido ou não na 

fatura, estender o prazo máximo da boa cobrança do montante nela estipulado. Por favor, respeite as 

nossas indicações e contribua para uma economia sólida e cíclica, evitando acumular de valores 

pendentes. Trabalhamos por confiança, e claramente, mediante o período de parceria, podemos 

facilitar vos nesse sentido. Informe-se com um dos nossos colaboradores. 

 

Aluguer operacional 
Também conhecido por Renting, trata-se de uma solução que lhe permite adquirir 

soluções (Hardware/Software) sem entrada inicial e com mensalidades programadas de 

forma simples, suave e que mantém a sua entidade moderna e eficiente. 

• O Renting é um custo 100% dedutível, sendo uma despesa totalmente dedutível nos custos 

operacionais da Empresa. 

• Mantém a liquidez das receitas da Empresa e as linhas de crédito intactas para outros fins, sendo os 

custos de amortização divididos pela duração do contrato. 

• Prestações regulares com pagamentos mais fáceis de planear, tendo rendas fixas até ao final do 

contrato. 

• Opção de atualização de equipamentos, sem a necessidade de os utilizar até ao final do contrato. 

Evolução é sinónima de melhorias, o que hoje é suficiente, amanhã não será. Evolua sem 

investimentos totais. A sua Empresa passará sempre uma imagem moderna. 

• Financiamento a 100% sem entrada inicial. Não necessita de efetuar qualquer tipo de entrada. 

Parceria Grenke® Renting 
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