
 

 

 

Condições adicionais de venda para entregas de 

sementes 

1. Os preços estão sujeitos a alterações provisórias e / ou suplementos. Os preços 

mencionados estão sujeitos a erros de digitação ou impressão. 

2. O valor mínimo do pedido é de € 30 por linha de pedido e o total do pedido deve ser de € 

150 ou mais. Se um pedido é inferior a € 150, somos obrigados a adicionar € 30 a este preço 

para a sua administração e manipulaçao. Quando o preço de um item é mencionado em 

Quilogramas e menos de 1 Kg é pedido, adicionaremos 20% a 30% sobre o preço do Kg. 

3. Novos clientes, ao enviar um pedido, devem nos informar com o nome de sua empresa, 

endereço, número de telefone, endereço de e-mail e número de IVA. Iremos fornecer 

sementes somente com pagamento antecipado. 

4. Todos os preços não incluem IVA e taxa de inspeção de 0,5%. 

5. Os preços são baseados na embalagem 1 (a granel). Todos os pacotes adicionais serão 

cobrados em 1 euros por pacote. Se a compra não for classificada em múltiplos de 5.000 

sementes, haverá mais pacotes carregados adicionalmente. Por exemplo, com um pedido de 

7.000 sementes, um pacote de 5.000 sementes é gratuito, mas serão cobrados 2 pacotes de 

embalagem x 1.000 sementes, ou seja, 2 euros; Se você solicitar 4.000 sementes, será cobrado 

por 4 pacotes de embalagem. 

6. Todas as sementes são oferecidas sem despesas frete ou outro serviço ou custo adicional. 

Isso será cobrado a preço de custo. 

7. Taxas de serviços adicionais (os preços são por documento, peça, unidade, caixa, etc.): 

▪ € 150, - Certificado fito com inspeção de plantas / estacas e sementes. 

▪ € 230, - Para pedidos de licença IVI 

▪ € 46, - Sementes fito-certificadas 

▪ € 59, - Custos de reposição + 46, - para o novo certificado fitossanitário. 

▪ € 45, - Certificado de origen 

▪ € 75, - 1 Certificado. 

▪ € 295, - Certificado ISTA Orange + despesas com a semente necessária para o teste. 

▪ € 3, - Análise de sementes por artigo em papel Evanthia, não em laboratório. Teste 

laboratório específico exigido a preço de custo mais as sementes necessárias para esse teste. 

▪ Os custos de transporte serão cobrados a preço de custo. 


