Nouryon Surface Chemistry AB

Política de Compras para clientes da Nouryon
New Order Rules
Taxas de Demurrage

Charges
Custo de demurrage real mais taxa de manuseio
de USD250 por equipamento
Custo real mais USD 70 de taxa de manuseio por
entrega
Custo extra mais taxa de USD 250 por ocorrência
Cobrança de USD 250 por ocorrência
Cobrança de USD 500 por pedido

Sobreestadia de caminhões
Pedidos urgentes 1
Alterações de pedidos 2
Cancelamento de pedidos 2

Não será permitido pallets fracionados (menor que a quantidade padrão por pallet), marcas e personalização de
embalagens e certificados de análise fora do padrão Nouryon.
1. Se considera pedido urgente quando o prazo de entrega é inferior ao lead time de entrega padrão. Pedidos urgentes
que exigem uma alteração de programação de produção não serão permitidos.
2. Alterações/cancelamento de pedidos são gratuitos após a confirmação do pedido, exceto nas seguintes situações:
Make to Stock: Cobraremos uma taxa por alteração/cancelamentos efetuados no período de D+3 conforme exemplo
abaixo para pedidos locais e menos de 3 semanas da data de embarque para exportação.
Make to Order: Não podemos atender quaisquer alterações / cancelamentos de pedidos com um prazo inferior ao
lead time de produção padrão.
Nouryon reserva-se o direito de alterar os preços e as taxas de manuseio a qualquer momento
Condições Gerais de Venda
A menos que um contrato detalhado de venda de produtos esteja em vigor entre a AkzoNobel e o comprador, cobrindo
a venda dos produtos, todos os produtos vendidos ou fornecidos pela Nouryon são vendidos ou fornecidos
exclusivamente com base nos Termos e Condições de Venda da Nouryon.
Ao fazer um pedido de produtos, o comprador concorda com os Termos e Condições de Venda da Nouryon. Não
serão aplicáveis termos ou condições diferentes ou suplementares, a menos que expressamente acordado por escrito
pela Nouryon.
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