
 

VENDA DIRETA DE SEMI-REBOQUES 

NOTA PARA OS COMPRADORES 
 

 
1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM VENDA DIRETA 

      
O potencial comprador deverá formalizar a sua proposta, no “Formulário de 
Apresentação Propostas” disponível no site www.uonequipamentos.com,  para o email 
da UON: equipamentos@uongroup.com  
 

a. Identificar no “Formulário de Apresentação Propostas” os equipamentos que 
pretende adquirir, preenchendo-o na totalidade e assinando. Ao valor proposto 
acresce apenas o IVA à taxa legal (sem comissão para a Leiloeira). 
 

b. Caso o valor proposto seja igual ou superior ao Valor de Venda, o equipamento 
fica reservado durante 48 horas, até boa cobrança.  
 

c. Se não for feita a boa cobrança do valor do equipamento, o mesmo volta a estar 
disponível para aquisição no site. 

 
d. A UON não garante a aceitação da venda dos equipamentos, cujo valor seja 

inferior ao Valor de Venda. 
 
e. Os equipamentos são vendidos como estão e onde estão, não sendo aceite 

qualquer reclamação quando ao seu estado de conservação e funcionamento. 
 

f. Dias de visita aos equipamentos através de marcação para o contacto telefónico:  
UON - 213 931 377. 

 
2. ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

 
A entrega dos equipamentos adquiridos será realizada apenas após a boa cobrança 

do total da dívida. O pagamento será considerado válido, somente, quando os 
montantes em causa estiverem creditados na conta bancária abaixo identificada. 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.uonequipamentos.com/
mailto:equipamentos@uongroup.com


 

 
3. LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

 
Os compradores serão os únicos responsáveis pelo levantamento e remoção dos 

bens, ficando obrigados a remover todos os bens adquiridos até 15 dias após a sua 
adjudicação, com exceção dos lotes de equipamentos marítimos. Após esta data a UON 
não garante a entrega de qualquer lote.  
 
Apenas serão entregues os equipamentos ao comprador, mediante a apresentação da 
credencial de levantamento. 
 

4. PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 
 

O pagamento dos equipamentos adquiridos deverá ser efectuado directamente para a 
conta bancária da UON, abaixo indicada e de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
BANCO: Millennium BCP    
IBAN: PT50 0033 0000 00002211892 05 
SWIFT CODE: BCOMPTPL 
 

✓ Pagamento Total: até 48 horas após a adjudicação e aprovação da venda.  
 

O respectivo comprovativo da Transferência Bancária, com a identificação do potencial 
comprador, deverá ser enviado para o email: equipamentos@uongroup.com 

 
5. CUSTOS TOTAIS DE AQUISIÇÃO 

 
✓ Custos suportados pelo comprador: Sobre o valor da proposta adjudicada, incide 

apenas o IVA à taxa legal (sem comissão para a Leiloeira). 
 

Para mais informações, favor contactar a UON Consulting, S.A. 
Telefone: 213 931 377  -  Email: equipamentos@uongroup.com 
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