
  
Data : _______ / ______________ / 20____                                

     Remetente       Destinatário  

Nome: Nome: 

DNI / NIE / PAS: CI: 

Endereço: Endereço: 

  

Telefone: Telefone: 

Email: Email: 

SE O CLIENTE ENVIAR EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS DE ELEVADO VALOR, DEVERÁ EXIBIR A FATURA OU DECLARAR O VALOR DESSE ARTIGO 

ESPECÍFICO 

Número de caixas 

para enviar 
Caixa 1  Caixa 2 Caixa 3  Caixa 4 Caixa 5 Caixa 6 Caixa 7 

Valor declarado                €                  €                    €                    €                     €                    €             € 

Peso por caixa        

Declaro, sob juramento, que os dados existentes neste documento são verdadeiros e responsabilizo-me pela sua eficácia, além de confirmar que entendo tudo o que é exposto nos «Termos e 
Condições» onde, entre outras coisas, se manifesta que sob a contratação de seguro adicional, a Liberty Express responsabiliza-se apenas pelo roubo e/ou extravio dos produtos e isenta a 
Liberty Express de qualquer responsabilidade por ruturas, avarias, perdas ou eliminação de dados em equipamentos eletrónicos ou por força maior (terramotos, furacões, tempestades, 
inundações, nevoeiro, guerras, acidentes aéreos, distúrbios, embargos, motins ou ações sindicais). A Liberty Express fica isenta de qualquer responsabilidade por ruturas/falhas derivadas da 
embalagem de produtos frágeis como por exemplo, porcelanas, vidros, suportes, ecrãs, móveis, e para que assim conste, assino a presente declaração.  
Os seus dados de caráter pessoal foram recolhidos de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativamente à 
proteção das pessoas físicas no que concerne ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes. Informamos que estes dados se encontram armazenados num ficheiro propriedade 
da LIBERTY EXPRESS EUROPA SL com NIG B87568341 e que serão tratados por esta de acordo com a Legislação vigente em matéria de proteção de dados de caráter pessoal, com a finalidade 
de manutenção e cumprimento das relações existentes. Os dados serão conservados enquanto durar a relação que motivou a sua recolhida, ou durante os prazos legais para manter as 

informações. De acordo com os direitos que confere o Regulamento (UE) 2016/679 de proteção de dados de caráter pessoal, poderá exercer os direitos de acesso, retificação, limitação de 
tratamento, supressão, portabilidade e oposição ao tratamento dos seus dados dirigindo o seu pedido à LIBERTY EXPRESS EUROPA SL com morada em Calle Ortega y Gasset 50, Izqda. CP: 
28006, Madrid, Espanha mediante comunicação por escrito, ou mediante o envio de um email para o endereço europe@libertyexpress.co. 

Assinatura___________________________________________________________                                 WR _______________________________________________________ 

 

Marítimo  Aérea  

Caixa Quantidade                                                   Descrição do conteúdo Valor dos artigos 
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Termos e condições. Envio Internacional. Ao contratar os serviços da Liberty Express, você, na qualidade de «Remetente», acorda, em seu nome e em nome do destinatário  do Envio 
(«Destinatário») e de qualquer pessoa interessada no Envio, que se aplicarão estes Termos e Condições. «Envio» significa todos os documentos e encomendas que via jam amparados por uma 
guia aérea de transporte e que podem ser transportados através do meio de transporte que a Liberty Express considere adequado, incluindo o transporte aéreo, por estrada ou através de 

qualquer outro transportador. Entender-se-á como guia aéreo qualquer identificador do Envio ou documento produzido pelos sistemas automáticos da Liberty Express ou do Remetente como: 
etiqueta, código de barras, conhecimento de embarque aéreo ou carta de transporte, bem como qualquer versão eletrónica dos mesmos. Cada envio será transportado em conformidade com 
uma responsabilidade limitada de acordo com o estabelecido no presente documento. Se o Remetente necessitar de uma proteção maior, poderá concertar uma proteção que cubra o valor do 
envio pagando um preço adicional (Ver abaixo para mais informações). A expressão «LE» inclui qualquer membro da rede Liberty Express. Despacho de alfândega. A LE poderá levar a cabo 
qualquer uma das seguintes atividades em nome do Remetente ou do Destinatário com o objetivo de prestar os seus serviços: (1) preencher qualquer documento, modificar códigos de produto 
ou serviço e pagar qualquer tarifa ou sanção exigidas pela legislação e normativa aplicáveis («Tarifas aduaneiras»); (2) atuar como o agente de carga do Remetente para efeitos alfandegários e 
controlos de exportação e como Destinatário exclusivamente para efeitos de designar um agente alfandegário para tramitar o despacho da alfândega e a entrada; e (3) reencaminhar o Envio 

para o agente alfandegário do Destinatário ou para outra morada a pedido de qualquer pessoa que a LE, à sua escolha, considere autorizada para tal. Envios inaceitáveis.Um envio é considerado 
inaceitável se: Não se realizar a declaração de alfândega quando assim for exigido pela normativa aduaneira aplicável. Contiver artigos falsos, animais, lingotes de ouro ou prata, dinheiro, pedras 
preciosas, armas, explosivos e munições; restos humanos, artigos ilegais, tais como, marfim e narcóticos. Estiver classificado como substância tóxica, mercadoria perigosa, artigo proibido ou 

restringido pela IATA (International Air Transport Association), pela ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods), ou outra 
organização pertinente («Mercadoria perigosa»)A sua morada estiver incorreta, ou não estiver adequadamente indicada. A sua embalagem tiver defeito ou for inadequada para o seu transporte 

seguro mediante um manuseamento e cuidado habitua Contiver qualquer outro artigo qua a LE decida que não pode ser transportado de forma segura ou legal. Tiver documentação juntamente 
com outros produtos que não são catalogados como «Documentos» .Entregas e impossibilidades de entrega. Os envios não podem ser enviados para apartados ou códigos postais. Os envios 
são entregues na morada do Destinatário facilitada pelo Remetente, mas não necessariamente à pessoa indicada como Destinatário ou para um escritório Liberty Express. Os envios para moradas 
que disponham de uma área central de receção serão entregues em dita área. A LE poderá notificar o Destinatário de uma entrega a realizar, ou de uma entrega falhada. Poder-se-ão pôr à 
disposição do Destinatário opções de entrega alternativas, tais como entrega noutro dia, entrega sem necessidade de assinatura, reencaminhamento do envio ou recolha no Ponto de Venda da 
LE. O Remetente poderá descartar certas opções de entrega sob pedido. Se o envio for considerada inaceitável, se tiver sido infra valorizado para efeitos alfandegários, se o Destinatário não 
puder ser razoavelmente identificado ou localizado, ou se o Destinatário recusar pagar as tarifas alfandegárias e/ou outras taxas de Envio, a LE fará tudo o que estiver ao seu alcance para 
devolver o Envio ao Remetente por conta deste e, se tal não for possível, o Envio poderá ser abandonado, destruído, alienado ou vendido sem incorrer em qualquer tipo de responsabilidade 

perante o Remetente, nem nenhuma outra pessoa, aplicando-se os lucros contra as tarifas alfandegárias, os custos do Envio e os custos administrativos relacionados, procedendo-se à devolução 
dos restantes lucros gerados na venda ao Remetente. A LE terá direito a destruir qualquer Envio que a legislação aplicável impeça de devolver ao Remetente, bem como qualquer Envio de 

mercadoria perigosa. Inspeção. A LE reserva-se o direito de abrir e inspecionar um Envio sem notificação prévia, por motivos de segurança, alfândega ou por outros motivos de regulação. Preço 
do envio e taxas. O preço do Envio da LE calcula-se em função do peso real ou volumétrico por carga, aplicando-se o maior, e qualquer carga poderá ser pesada e medido novamente pela LE 
para confirmar este cálculo. O Remetente ou o Destinatário, quando a LE atuar em nome do Destinatário, pagará ou reembolsará a LE de todas as despesas de Envio ou outras despesas vencidas 
ou direitos alfandegários devidos pelos serviços prestados pela LE ou incorridos pela LE em nome do Remetente ou do Destinatário. O pagamento dos direitos alfandegários poderá ser solicitado 
antes de realizar a entrega. Se a LE utilizar o seu crédito com as autoridades alfandegárias, antecipa qualquer montante relativamente a direitos alfandegários em nome de um Destinatário que 
não tem uma conta com a LE, a LE estará autorizada a estabelecer uma despesa. Responsabilidade da Liberty Express.A responsabilidade da LE relativamente a qualquer Envio transportado por 
ar (incluindo o transporte auxiliar por estrada ou paragens em rota) está limitada pelo Convénio de Montreal ou pelo Convénio de Varsóvia, conforme aplicável ou, na ausência de dito Convénio, 
ao menor dos seguintes montantes (i) o valor de mercado ou o valor declarado ou (ii) 19 Direitos Especiais de Remessa por quilograma (aproximadamente USD 26 por quilograma). Ditos limites 

também serão aplicáveis para as restantes formas de transporte, exceto quando os Envios tiverem sido transportados unicamente por estrada, em cujo caso se aplicarão os limites estabelecidos 
em seguida. Para envios internacionais transportados por estrada, a responsabilidade da LE relativamente é considerada limitada pelo Convénio para o Transporte Internacional de Mercadorias 
por Estrada (CMR) ao menos dos seguintes montantes (i) valor atual de mercado ou o valor declarado ou (ii) 8,33 Direitos Especiais de Remessa por quilograma (aproximadamente USD 14 por 

quilograma). Ditos limites também serão aplicáveis ao transporte nacional de mercadorias por estrada, na ausência de legislação imperativa ou de limites de responsabilidade inferiores 
estabelecidos na legislação de transporte nacional aplicável. Se o Remetente pedir o alargamento do limite de responsabilidade, poderá adquirir o produto de Proteção de Valor do Envio pagando 

um preço adicional, tal como se indica na página web da Liberty Express, ou ainda pedir o seu próprio seguro. A responsabilidade da LE fica estritamente limitada à perda e furto direto ao Envio 
e aos limites por quilograma especificados. Ficam excluídos todos os demais tipos de perda ou dano (tais como, a título meramente enunciativo, o lucro cessante, a perda de interesses e de 
futuros negócios), com independência de que dita perda ou dano seja indireto ou de especial consideração, e inclusivamente se se tiver avisado a LE sobre o risco de dita perda ou dano. A LE 
fará tudo o que estiver ao seu alcance para entregar o Envio de acordo com os tempos de trânsito habituais da LE, mas estes t empos de trânsito não são vinculativos e não fazem parte do 
contrato. A LE não se responsabiliza por perdas ou danos ocasionados por demoras. Reclamações. Todas as reclamações devem ser enviadas por escrito para a LE num prazo de trinta (30) dias 
a partir da data em que a LE aceitou o Envio, à falta do qual a LE ficará isenta de todas as responsabilidades. As reclamações estão limitadas a uma por Envio e a sua quitação legal será completa 
e final para todas as perdas e danos relativamente a dito Dano.Circunstâncias alheias ao controlo da Liberty Express.A LE não é responsável pelas perdas ou danos derivados de circunstâncias 
alheias ao seu controlo. Estas circunstâncias incluem, mas não só, as seguintes: dano elétrico ou magnético de imagens eletrónicas ou fotográficas, dados ou gravações ou eliminação dos 

elementos mencionados anteriormente; qualquer defeito ou característica relacionada com a natureza do Envio, inclusivamente, se estes forem conhecidos pela LE; qualquer ação ou omissão 
por parte de pessoas não empregadas ou contratadas pela LE - ex: Remetente, Destinatário, terceiros, alfândega ou outros representantes governamentais, «Força Maior» - ex: terramotos, 

furacões, tempestades, inundações, nevoeiro, guerras, acidentes aéreos, distúrbios, embargos, motins ou ações sindicais. Garantias e indemnização do Remetente. O Remetente indemnizará 
e manterá isenta a LE quanto a qualquer dano ou perda que advenha do incumprimento por parte do Remetente, de qualquer legislação ou normativa aplicável e do incumprimento por parte 
do Remetente de qualquer uma das seguintes declarações e garantias: Todas as informações facilitadas pelo Remetente ou seus representantes está completa e é correta; O envio é aceitável 

para transporte de acordo com a Secção «Envios Inaceitáveis» ;O Envio foi preparado em instalações seguras por pessoal fiável  e foi protegido de interferências não autorizadas durante a sua 
preparação, armazenamento e transferência deste para a LE; - O Remetente cumpriu com a legislação aplicável em matéria de alfândega, importação, exportação, proteção de dados, sanções, 
embargos e outras leis e normativas; e Remetente obteve todas as autorizações necessárias relativamente aos dados pessoais facilitados à LE, incluindo informações do Destinatário que poderão 
ser solicitadas para o transporte, despacho alfandegário e entrega, como o endereço de correio eletrónico e número de telemóvel. Rota. O Remetente aceita que o envio possa ser transportador 
através de qualquer rota e possa ser desviado, incluindo a possibilidade de parar em lugares de escala intermédios. Legislação aplicável. Qualquer controvérsia que surja ou esteja relacionada 
com estes Termos e Condições estará sujeita à jurisdição dos Tribunais do país de origem do Envio e reger-se-á igualmente pela legislação de dito país. O remetente submete-se irrevogavelmente 
a dita jurisdição, a menos que a lei aplicável indique o contrário. Não obstante, se a legislação aplicável permitir a escolha de foro ou de jurisdição, esta será determinada pela LE.Nulidade e 
ineficácia. Se alguma das cláusulas, ou parte destas, for nula ou ineficaz, permanecerão subsistentes os restantes Termos e Condições não afetados pela nulidade ou ineficácia. 

 

 

 

 

 

Assinatura______________________________ 


