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MULTI-WING  

TERMOS DE VENDAS E ENTREGA PARA O MULTI-WING DO BRASIL EIRELI 

1. ESCOPO E ORDEM DE VENDAS 

1.1 Estes Termos de Vendas e Entrega (doravante referidos como os "Termos Gerais") da Multi-Wing do Brasil 

Indústria e Comércio de Hélices e Ventiladores Axiais Eireli, uma empresa de responsabilidade limitada 

registrada e existente sob as leis do Brasil tendo seu endereço na Rua Germano Ranthum, 333, Galpão B, 

Centro - Pomerode, Santa Catarina, Brasil, com registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o 

NIRE 42600439288 ("Multi-Wing") se aplicarão a todas as cotações e ofertas e quaisquer entregas e ordens de 

vendas feitas pela Multi-Wing de quaisquer produtos ou bens, incluindo serviços incidentais (doravante 

denominados "Produtos"), exceto na medida em que os Termos Gerais são inconsistentes com um acordo por 

escrito assinado pela Multi-Wing e pelo Comprador desviando dos Termos Gerais. 

1.2 Estes Termos Gerais podem, em alguns casos, entrar em conflito com alguns dos termos e condições afixados 

na ordem de compra ou outros documentos de aquisição emitidos pelo Comprador. Nesse caso, os termos 

contidos nos Termos Gerais devem reger, e a aceitação do pedido do Comprador está condicionada, à aceitação 

do Comprador dos presentes termos e condições, independentemente de o Comprador aceitar essas condições 

por reconhecimento por escrito, por implicação, ou por aceitação ou pagamento de Produtos aqui 

encomendados. A falha da Multi-Wing em se opor a quaisquer termos e condições ou adições que desviem 

destes Termos Gerais contidos em qualquer comunicação do Comprador não será considerada uma renúncia 

das disposições aqui contidas. 

1.3 Um acordo final de venda ("Ordem de Venda") só será considerado vinculativo para a Multi-Wing, se a Multi-

Wing tiver enviado uma confirmação por escrito do pedido ao Comprador. 

2. ADEQUAÇÃO DAS MERCADORIAS, DADOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES DO PRODUTO 

2.1 O Comprador garantirá que os produtos e o design selecionados sejam adequados para o propósito e atendam a 

todos os requisitos regulatórios, legislativos e especificados para a aplicação proposta. Considera-se que o 

Comprador está satisfeito quanto à adequação do design, características de desempenho e materiais para 

atender às condições locais, requisitos de construção ou quaisquer outros fatores que possam afetar de alguma 

forma a operação dos Produtos fornecidos. 

2.2 O uso e referência a desenhos, folhas de dados, especificações, cálculos, amostras ou outras informações 

fornecidas à Multi-Wing pelo Comprador ou por qualquer terceiro indicado, não isentará o Comprador de suas 

responsabilidades no que diz respeito a garantir a precisão, integridade, compatibilidade e adequação geral ao 

propósito desta informação e seu uso subsequente e a Multi-Wing não aceita qualquer responsabilidade pela 

exatidão de qualquer informação enviada pelo Comprador ou qualquer terceiro indicado. 

2.3 Todas as informações contidas em folhetos, listas de preços, relatórios técnicos, amostras, desenhos, material 

descritivo, especificações e publicidade, inclusive em relação a peso, dimensões, capacidade, desempenho e 

outros dados técnicos, serão apenas para orientação. 
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3. MUDANÇAS CONSTRUTIVAS 

3.1 A Multi-Wing reserva-se o direito, antes da entrega e com três (3) meses de aviso prévio escrito ao Comprador, 

de realizar quaisquer alterações construtivas nas especificações, inclusive no projeto ou execução, pois poderá, 

a seu exclusivo critério, julgar necessário, desde que a alteração não afete materialmente a qualidade ou afete 

negativamente o desempenho do Produto. 

3.2 Tais alterações devem permitir ao Comprador o cancelamento da Ordem de Venda apenas: (i) em relação aos 

Produtos que foram alterados; e (ii) quando a alteração afeta materialmente a qualidade ou afeta negativamente 

o desempenho do Produto. 

4. PREÇOS E IMPOSTOS 

4.1 Salvo acordo em contrário por escrito entre as partes, os preços cotados pela Multi-Wing são os atuais na data 

da cotação e estarão sujeitos a variação pela Multi-Wing. 

4.2 O preço a pagar pelos Produtos encomendados pelo Comprador é estabelecido na Ordem de Venda 

4.3 A Multi-Wing se reserva o direito de ajustar os preços aceitos sem aviso prévio no caso de flutuações 

consideráveis da taxa de câmbio, aumentos nos custos de matérias-primas, mão de obra e transporte, 

intervenção governamental, direitos alfandegários, impostos diretos e indiretos e outros fatores de aumento de 

custos. 

4.4 Todos os Preços indicados excluem GST, IVA ou impostos sobre bens e serviços equivalentes ou impostos 

governamentais, e excluem todos os custos e encargos relativos a embalagem, carga, descarga, transporte e 

seguro. 

5. ENTREGA E ATRASO 

5.1 Quando um prazo de entrega for acordado, ele será interpretado de acordo com os incoterms® 2020 em vigor na 

formação da Ordem de Venda. Salvo disposição em contrário na Ordem de Venda, a entrega será feita Ex Works 

(incoterms® 2020) no local da Multi-Wing ou em um armazém conforme o caso, como estipulado na Ordem de 

Venda. Após a entrega, o Comprador será responsável pelas instalações adequadas de transporte e 

armazenamento dos Produtos. 

5.2 A Multi-Wing pode entregar os Produtos em uma ou mais remessas e faturar cada remessa separadamente. A 

Multi-Wing se reserva o direito de enviar produtos antes da data de envio acordada. 

5.3 Na ausência de quaisquer instruções específicas, a Multi-Wing terá a liberdade de selecionar a transportadora e 

enviar os Produtos pré-pagos e adicionados ao preço dos Produtos relevantes. A Multi-Wing não será 

considerada responsável por qualquer obrigação em relação a qualquer remessa devido à seleção de uma 

transportadora ou à falha de tais transportadoras em manter um seguro. 

5.4 Qualquer prazo de entrega declarado pela Multi-Wing é apenas aproximado e não é vinculativo sobre a Multi-

Wing. A Multi-Wing não será responsável por quaisquer perdas ou danos sofridos pelo Comprador devido a 

qualquer atraso na entrega ou não entrega dos Produtos, independentemente da causa. 

5.5 Se a entrega não puder ser feita devido a circunstâncias pelas quais o Comprador é responsável, a Multi-Wing 

tem o direito de providenciar o armazenamento dos Produtos por conta e risco do Comprador. A Multi-Wing tem 

o direito de cobrar aluguel de armazenamento, reivindicar o reembolso de custos, etc. 
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5.6 Se a entrega estiver atrasada e a Multi-Wing for responsável pelo atraso, o Comprador terá direito, por meio de 

notificação por escrito à Multi-Wing, de exigir a entrega. Isso, porém, está condicionado à definição pelo 

Comprador de um prazo final de, no mínimo, 90 (noventa) dias úteis, dentro do qual deverá ser feita a entrega, 

indicando assim a intenção do Comprador de revogar a Ordem de Venda, caso a entrega não tenha ocorrido 

dentro desse prazo. Somente quando a entrega não tiver ocorrido dentro deste prazo, o Comprador terá o direito 

de cancelar a Ordem de Venda. 

5.7 Além do direito de cancelamento mencionado na Cláusula 5.6, o Comprador não terá outro direito de alegar 

violação de uma Ordem de Venda por atraso, uma vez que todos os outros recursos são excluídos. 

Consequentemente, o Comprador não terá direito a reclamar por danos de qualquer tipo, incluindo perdas 

comerciais, etc., em consequência desse atraso. 

6. PAGAMENTO 

6.1 Salvo acordo em contrário na Ordem de Venda, as condições de pagamento serão em dinheiro líquido contra 

entrega e pagas na moeda da fatura. 

6.2 Se o Comprador não pagar na data de vencimento, a Multi-Wing terá direito a juros a partir do dia em que o 

pagamento se tornou devido à taxa de 2% (dois por cento) ao mês. 

6.3 A Multi-Wing pode exigir que o pagamento seja garantido por uma carta de crédito irrevogável ou uma garantia 

bancária aceitável pela Multi-Wing. A Multi-Wing terá o direito de cancelar a Ordem de Venda e/ou suspender 

quaisquer outras entregas sob qualquer Ordem de Venda atual até que todos e quaisquer valores pendentes 

tenham sido pagos integralmente. 

6.4 O Comprador não terá o direito de fazer quaisquer deduções, compensações ou contra-reclamações em valores 

a pagar à Multi-Wing. 

7. RETENÇÃO DE TÍTULO 

Os Produtos permanecerão sob propriedade da Multi-Wing até que sejam pagos integralmente, na medida em 

que tal retenção de propriedade seja permitida pela lei aplicável. 

8. GARANTIA, INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE DEFEITOS 

8.1 A Multi-Wing fornece garantias quanto ao material e fabricação do Produto vendido pela Multi-Wing ao 

Comprador. Tais garantias são concedidas por um período de doze (12) meses consecutivos após a entrega 

("Garantia"). Todas as outras garantias, condições, declarações ou compromissos (expressos ou implícitos) 

quanto à qualidade, condição, descrição, conformidade com a amostra ou compatibilidade dos produtos a 

qualquer finalidade ou adequação a qualquer finalidade (quando ou sempre que estatutário, costume do 

comércio ou de outra forma) são expressamente excluídas na extensão máxima permitida pela lei aplicável. 

8.2 A assinatura de uma guia de entrega é considerada como aceitação do(s) produto(s) no que diz respeito à 

chegada e quantidade de itens entregues. O Comprador deverá, no prazo de sete (7) dias da chegada de cada 

entrega de um Produto e em qualquer caso antes do uso do(s) Produto(s), notificar por escrito a rejeição à Multi-

Wing por qualquer defeito que seja aparente em inspeção razoável, e em razão do qual acredita que o produto 

não está em conformidade com a garantia. Na ausência de tal notificação no prazo de sete (7) dias da chegada 

da entrega e, em qualquer caso, antes do uso do(s) Produto(s), presumir-se-á que o(s) Produto(s) cumpre(m) a 

Garantia e, consequentemente, será considerado que o Comprador aceitou a entrega do(s) Produto(s) em 
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questão e a Multi-Wing não terá nenhuma responsabilidade perante o Comprador com relação a essa entrega 

(exceto em relação à responsabilidade por quaisquer defeitos latentes). 

8.3 Se o Comprador alegar que qualquer Produto está com defeito, o Comprador deverá, sem demora injustificada, 

se solicitado pela Multi-Wing e às custas do Comprador, devolver o Produto (inalterado) à Multi-Wing para 

inspeção ou dar à Multi-Wing uma oportunidade razoável para inspecionar ou testar o(s) produto(s). 

8.4 Se o Comprador rejeitar qualquer entrega de um Produto que não esteja em conformidade com a Garantia, a 

Multi-Wing deverá, assim que possível após ter aceitado que o Produto não está em conformidade com a 

Garantia, a seu critério: 

a) reparar ou fornecer um Produto de substituição que esteja em conformidade com a Garantia, caso em que: 

(i) qualquer Produto reparado ou substituído estará sujeito ao mesmo período de Garantia não expirado de 

12 meses a partir da data de entrega, e (ii) Multi- A Wing será considerada como não violando a Ordem de 

Venda ou tendo qualquer responsabilidade perante o Comprador pelo Produto rejeitado; ou 

b) notificar o Comprador de que não pode fornecer um Produto de substituição, caso em que a Multi-Wing 

poderá conceder, por sua própria vontade, ao Comprador um crédito igual ao valor do(s) Produto(s) e/ou um 

reembolso em dinheiro pelo valor do(s) Produto(s) que a Multi-Wing concorda que não cumprem com a 

Garantia. 

8.5 A obrigação de reparação ou substituição referida na Cláusula 8.4 acima não se aplica quando, na opinião 

razoável da Multi-Wing: 

a) o Produto não foi instalado ou usado de acordo com os requisitos ou condições especificadas nos requisitos 

técnicos e/ou instruções de operação relacionadas ao produto.; 

b) os defeitos forem atribuíveis ao desgaste normal; 

c) os defeitos forem atribuíveis à negligência do Comprador, de seus agentes ou funcionários; 

d) modificações ou intervenções técnicas foram realizadas sem o consentimento por escrito da Multi-Wing; 

e) o Comprador fez uso adicional dos Produtos após a notificação por escrito do defeito de acordo com a 

Cláusula 8.2; 

8.6 Os recursos previstos na Cláusula 8.4 são os únicos e exclusivos recursos disponíveis ao Comprador em caso 

de um Produto não estar em conformidade com a Garantia. Assim, a Multi-Wing não será, sob nenhuma 

circunstância, responsável perante o Comprador ou qualquer outra pessoa por quaisquer danos ou perdas 

especiais, incidentais ou consequentes, sejam baseados em perda de boa vontade, perda de lucros de revenda, 

quebra de contrato, negligência ou outros. 

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

9.1 A responsabilidade total da Multi-Wing em contrato, ato ilícito (incluindo negligência), responsabilidade pelo 

produto, declaração falsa ou de outra forma em relação à Ordem de Venda será limitada ao preço do Produto ao 

qual a reclamação do Comprador se refere. No entanto, não obstante o acima mencionado, a responsabilidade 

da Multi-Wing nunca pode exceder DKK 1.000.000. 

9.2 A Multi-Wing não será responsável perante o Comprador por: 

a) qualquer perda ou dano indireto, especial ou consequencial; ou 
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b) perda de dados ou de outros equipamentos ou propriedades; ou 

c) perda ou dano econômico; ou 

d) incorrer em responsabilidade por perdas ou danos de qualquer natureza sofridos por terceiros (incluindo em 

cada caso danos incidentais e punitivos); ou 

e) qualquer perda de lucro real ou antecipado, juros, receita, economias ou negócios antecipados ou danos ao 

fundo de comércio 

mesmo que a Multi-Wing seja avisada com antecedência da possibilidade de tais perdas ou danos. 

9.3 O Comprador deverá indenizar e manter a Multi-Wing indenizada (e seus funcionários e agentes) totalmente de e 

contra todas e quaisquer ações, reclamações, custos, perdas, danos, demandas, despesas, processos, encargos 

e outras responsabilidades decorrentes, sofridas ou incorridas no que diz respeito a: 

a) qualquer erro ou omissão de qualquer informação fornecida pelo Comprador (ou seu terceiro indicado); 

b) quaisquer ameaças, reclamações ou alegações de que qualquer informação fornecida pelo Comprador (ou 

seu terceiro indicado) ou seu uso infrinja qualquer propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer 

terceiro; 

c) quaisquer ameaças, reclamações ou alegações de que qualquer informação fornecida pelo Comprador (ou 

seu terceiro indicado) ou seu uso viole as disposições de qualquer estatuto, instrumento estatutário ou 

regulamento ou outra lei de qualquer país ou território aplicável; e 

d) o uso de confiança pela Multi-Wing em quaisquer informações fornecidas pelo Comprador (ou seu terceiro 

indicado), incluindo. sem limite, qualquer reclamação feita contra a Multi-Wing por qualquer terceiro como 

resultado disso. 

e) qualquer reclamação de terceiros feita contra a Multi-Wing relacionada a Produtos vendidos pelo Comprador 

a terceiros, independentemente de tais Produtos terem sido (re)vendidos separadamente ou em conjunto 

com um dos produtos do Comprador. Não obstante o acima mencionado, o Comprador indenizará a Multi-

Wing por reclamações de terceiros somente com base na diretiva CE sobre responsabilidade do produto, se 

o Comprador tiver a) implementado/integrado os Produtos nos próprios produtos do Comprador e b) vendido 

esses produtos a terceiros. 

10. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1 O Comprador reconhece que: 

a) todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos, incluindo, entre outros, direitos autorais, direitos 

de banco de dados, direitos de topografia, direitos de design, marcas registradas, nomes comerciais, 

modelos de utilidade, patentes, nomes de domínio, documentação e know-how (registrados ou não) (os 

"Direitos de Propriedade Intelectual"), em qualquer caso, permanecerão propriedade exclusiva da Multi-

Wing. Direitos de Propriedade Intelectual desenvolvidos especificamente para o Comprador e/ou para os 

Fins da Ordem de Venda pela Multi-Wing também serão propriedade exclusiva da Multi-Wing.  

b) nada na Ordem de Venda deve ser interpretado como uma concessão de qualquer licença aos Direitos de 

Propriedade Intelectual ou outros direitos aos Direitos de Propriedade Intelectual. A Multi-Wing afirma seus 
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plenos direitos de controlar o uso de suas marcas registradas nos territórios em que os Produtos são 

vendidos; 

c) qualquer reputação em quaisquer marcas registradas afixadas ou aplicadas aos Produtos pela Multi-Wing ou 

pelo Comprador deverá resultar em benefício exclusivo da Multi-Wing ou de qualquer outro proprietário de 

tais marcas registradas de tempos em tempos. 

10.2 O Comprador não deverá reembalar os Produtos e/ou remover quaisquer avisos de direitos autorais, legendas 

confidenciais ou proprietárias ou identificação dos Produtos, exceto por qualquer remoção que seja o resultado 

necessário de um processo de fabricação do qual a Multi-Wing tenha sido previamente notificada por escrito pelo 

Comprador. 

10.3 O Comprador não deve usar ou procurar registrar qualquer marca comercial ou nome comercial (incluindo 

qualquer nome de empresa) que seja idêntico, semelhante a, ou incorpore qualquer marca comercial ou nome 

comercial que a Multi-Wing ou qualquer empresa associada da Multi-Wing possua ou sobre a qual reivindica 

direitos em qualquer lugar do mundo. 

10.4 Reivindicações de terceiros alegando que os Produtos entregues pela Multi-Wing infringem os direitos de 

propriedade intelectual de terceiros, serão resolvidos ou defendidos pela Multi-Wing, e a Multi-Wing pagará 

custos de defesa razoáveis, valores de liquidação e danos concedidos pelo tribunal, na condição de que o 

Comprador (i) forneça imediatamente notificação por escrito à Multi-Wing, (ii) coopere com a Multi-Wing e siga as 

instruções dadas pela Multi-Wing na defesa ou liquidação da reclamação, e (iii) conceda à Multi-Wing controle 

exclusivo da defesa e possível resolução da reclamação. 

10.5 Caso uma reclamação de terceiros seja levantada ou caso a Multi-Wing considere tal reclamação provável de ser 

levantada, a Multi-Wing tem o direito de, por sua própria escolha, (i) modificar os Produtos ou (ii) substituir os 

Produtos por um produto de tipo semelhante. Se nem (i) nem (ii) puderem ser alcançados após o exercício de 

esforços comercialmente razoáveis, a Multi-Wing poderá rescindir a Ordem de Venda do Produto afetado e 

reembolsar o Comprador por todos os pagamentos pagos pelo Comprador à Multi-Wing com relação ao Produto 

afetado.  

10.6 A Multi-Wing não será responsável por reclamações de violação decorrentes de (i) modificações de um Produto 

não feitas pela Multi-Wing, (ii) conformidade do Produto com quaisquer projetos, instruções, especificações ou 

informações técnicas de terceiros ou do Comprador, ( iii) uso pelo Comprador com produtos e serviços não 

fornecidos pela Multi-Wing, ou (iv) não conformidade do Comprador com as instruções ou especificações 

fornecidas pela Multi-Wing. 

10.7 Esta Cláusula 10 é exclusiva e única no que diz respeito à responsabilidade da Multi-Wing por reclamações de 

violação de propriedade intelectual. 

11. FORÇA MAIOR 

11.1 A Multi-Wing não será responsável por qualquer falha ou atraso no cumprimento de suas obrigações sob a 

Ordem de Venda na medida em que tal falha ou atraso seja causado por qualquer evento além do controle 

razoável da Multi-Wing que por sua natureza não poderia ter sido previsto ou, se pudesse ter sido previsto, fosse 

inevitável, incluindo, mas não limitado a, greves, bloqueios ou outras disputas industriais (seja envolvendo sua 

própria força de trabalho ou de terceiros), falha de fontes de energia ou rede de transporte, casos fortuitos, 
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guerra, terrorismo, motim, comoção civil, interferência de autoridades civis ou militares, calamidade nacional ou 

internacional, conflito armado, danos dolosos, avaria de instalações ou máquinas, contaminação nuclear, 

química ou biológica, estrondo sônico, explosões, colapso de estruturas de edifícios, incêndios, inundações, 

tempestades, terremotos, perda no mar, epidemias, pandemias, surtos de doenças ou eventos semelhantes, 

ataques cibernéticos, desastres naturais ou condições climáticas adversas extremas, ou inadimplência de 

suporte alicates ou subcontratados. 

11.2 Ambas as Partes terão o direito de rescindir a Ordem de Venda imediatamente mediante notificação por escrito 

se o cumprimento de suas obrigações se tornar impossível por um período superior a 60 dias devido a qualquer 

uma das circunstâncias estabelecidas na Cláusula 11.1 acima. 

12. AVISOS 

12.1 Qualquer aviso aqui contido será considerado entregue se enviado por correio registrado ou por portador à parte 

interessada em seu último endereço conhecido. Avisos à Multi-Wing deverão ser enviados para Multi-Wing A/S, 

Staktoften 16, 2950 Vedbæk, Denmark. 

13. RENÚNCIA 

13.1 A falha da Multi-Wing em exercer ou fazer valer quaisquer direitos aqui descritos não será considerada uma 

renúncia de tal direito nem operará de modo a impedir o exercício ou execução do mesmo a qualquer momento 

ou momentos posteriores. 

14. CESSÃO 

O Comprador não deverá, sem o consentimento prévio por escrito da Multi-Wing, ceder, transferir, cobrar ou 

negociar de qualquer outra forma semelhante com a Ordem de Venda ou seus direitos ou qualquer parte deles 

sob a Ordem de Venda, subcontratar qualquer ou todos os seus obrigações sob a Ordem de Venda, ou 

pretendem fazer o mesmo. 

15. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS, LEI APLICÁVEL 

15.1 Qualquer disputa decorrente ou relacionada a estes Termos Gerais e qualquer Ordem de Venda será resolvida 

de acordo com a lei dinamarquesa. Esta disposição sobre a lei aplicável não incluirá a lei dinamarquesa sobre 

conflitos de leis. 

15.2 Os tribunais com jurisdição sobre a Multi-Wing em seu local de negócios na Dinamarca serão o local acordado. 

No entanto, a Multi-Wing terá sempre o direito, em vez do presente, de apresentar uma ação contra o Comprador 

no foro do Comprador. 

15.3 Independentemente da Cláusula 15.2, a Multi-Wing terá o direito de exigir que qualquer disputa decorrente ou 

relacionada a qualquer Ordem de Venda ou Termos Gerais, incluindo quaisquer disputas relativas à existência, 

validade ou rescisão, seja resolvida por arbitragem administrada pelo Instituto Dinamarquês de Arbitragem de 

acordo com as regras do procedimento de arbitragem adotadas pelo Instituto Dinamarquês de Arbitragem e em 

vigor no momento em que tais procedimentos são iniciados. Ambas as partes terão o direito de nomear um 

árbitro, e o tribunal de arbitragem terá sede em Copenhague, e o processo será conduzido em inglês 


