
Termos e Condições 

• A Growout Investimentos, Lda., sediada na Praceta José Régio, nº 7 2900-168 Setúbal, 

com o capital social de 65 000,00 €, NIPC 510 858 538, registada na Conservatória do 

Registo Comercial de Setúbal é a legítima proprietária do domínio www.belmar.pt e é 

detentora do registo da marca Belmar. 

• Os Termos e Condições de Venda aqui presentes regulam exclusivamente as transações 

comerciais efetuadas online neste site, entre o consumidor final e a Growout 

Investimentos, Lda.  

• A Growout  Investimentos, Lda. comercializa conservas de peixe da marca Belmar, sendo 

a navegação no site www.belmar.pt bem como a compra de qualquer produto Belmar 

através da loja online sujeitas à aceitação destes termos e condições gerais de utilização 

e contratação. 

• Informações ou esclarecimentos devem ser endereçados para o e-mail info@belmar.pt 

ou para o telefone +351 265 092 581. 

• As vendas online através do site www.belmar.pt destinam-se a consumidor final, ou 

seja, toda a pessoa que compre com intuito pessoal e sem qualquer intenção de 

revender os artigos em causa. 

• Para dar seguimento à compra online, o consumidor final deverá fornecer os dados 

relativos a contacto que sejam corretos e completos, para que a Growout 

Investimentos, Lda. possa contactar caso seja necessário. 

• Os dados pessoais recolhidos são os necessários para processamento das encomendas 

e comunicação com o cliente, eventuais reclamações ou análises estatísticas. Os dados 

necessários são nome, número contribuinte, morada, endereço eletrónico, morada de 

envio, caso diferente de faturação. 

• A GrowOut Investimentos cumpre a legislação de proteção de dados, apenas por 

imposição legal poderá divulgar os dados recolhidos. Os utilizadores registados têm o 

direito de consultar os seus dados pessoais, solicitando à GrowOut Investimentos 

através do endereço info@belmar.pt ou por via posta para Departamento Comercial 

Praceta José Régio, 7 2900-168 Setúbal; o acesso permite retificar ou eliminar dentro 

dos termos da lei. 

• É proibida a utilização dos conteúdos do site www.belmar.pt para fins que não sejam o 

uso particular; adicionalmente, a Growout Investimentos, Lda. não assume qualquer 

responsabilidade sobre links ou páginas que refiram conteúdos do site www.belmar.pt 

• Os produtos apresentados na loja online Belmar são independentes das lojas físicas, 

quer a nível de preço quer a nível de quantidades em stock, sendo qualquer promoção 

no site www.belmar.pt apenas direcionados a compras online através da respetiva loja. 

• As fotografias apresentadas no site www.belmar.pt são meramente ilustrativas. 

• Os preços dos produtos à venda na loja online Belmar estão expressos em Euros, 

incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações sem aviso prévio, sendo 

que as diferenças para preços inferiores são devolvidas ao cliente e as que forem 

superiores, o cliente será informado da diferença para poder decidir se aceita as novas 

condições, antes do processamento da encomenda. 

• Os custos de envio são calculados por encomenda, variando com o peso e destino; vêm 

mencionados expressamente no detalhe a pagar. 

• Os produtos vendidos através da loja online Belmar podem ser encomendados em 

qualquer dia, a qualquer hora, mas a sua expedição será efetuada apenas nos dias úteis. 
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• As entregas das encomendas consideram-se efetuadas quando obtemos um 

comprovativo assinado na morada indicada na loja online Belmar. 

• Relativamente a trocas ou devoluções, o cliente deverá contactar-nos através do email 

info@belmar.pt, caso verifique que os artigos entregues apresentam defeitos, ou não 

estão em conformidade relativamente ao que foi encomendado.  

• A troca ou devolução pode ser feita até 30 dias a contar da data de receção da mesma.  

• Para o efeito, o cliente deverá manter o produto no mesmo estado em que foi entregue 

ou deverá demonstrar que o produto se encontrava defeituoso. 

• A GrowOut Investimentos procederá à análise do produto devolvido e informará o 

cliente do direito ao respetivo reembolso (se for o caso), no prazo máximo de 15 dias 

úteis.  

• Caso a sua reclamação seja justificada, o reembolso da quantia paga poderá ser feito do 

mesmo modo que o pagamento inicial ou através de vale para utilizar posteriormente 

na loja Belmar online. 

• O Cliente tem o direito de livre resolução da ecomenda no prazo de 14 dias de calendário 

a contar do dia seguinte ao dia em que tiver recebido o produto, sem necessidade de 

indicar qualquer motivo.  

• A fim de exercer o seu direito de livre resolução, deverá comunicar à GrowOut 

Investimentos a sua decisão por meio de uma declaração escrita inequívoca, seja por 

carta enviada pelo correio A/C Departamento Comercial (Praceta José Régio, 7 2900-

168 Setúbal) ou por email: info@belmar.pt. 

• A Growout Investimentos, Lda. reserva-se o direito de, a qualquer altura, alterar as 

presentes condições de utilização e contratação bem como modificar a informação e 

oferta comercial sobre produtos, preços, promoções, sendo que as mesmas serão 

sempre apresentadas no site www.belmar.pt. 

• O cliente está sujeito aos princípios e termos em vigor à data da sua encomenda, salvo 

se a lei ou autoridade competente impuserem qualquer alteração aos mesmos.  

• A utilização da nossa Loja Online e os contratos de compra realizados através desta 

página são regidos pela lei portuguesa. 
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