
                                                                                                                                                                          
 

 TERMOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DA  XEIKON INTERNATIONAL B.V. (Janeiro de 2014) 
   

 
1.   Definições 

Nestes Termos de Manutenção e Assistência, os termos apresentados com maiúsculas terão significado definido no 
Certificado de Serviço do qual fazem parte ou de acordo com as definições aqui incluídas. 

 
2.  Aplicabilidade 
2.1 Juntamente com o Certificado de Serviços, estes Termos de Manutenção e Assistência constituem o Contrato de 

Serviços entre a XEIKON e o Cliente. Estes Termos de Manutenção e Assistência aplicam-se ainda a todos os serviços 
fornecidos pela XEIKON ao Cliente, ao abrigo do Certificado de Serviço ou outros (“Serviços”). A aplicabilidade de 
quaisquer outros termos e condições de outros fornecedores do Cliente é expressamente excluída. 

2.2 No caso e na medida em que uma disposição destes Termos de Manutenção e Assistência entre em conflito com uma 
ou mais disposições do Certificado do Serviço, prevalecem as disposições do Certificado de Serviço relevantes. 

 
3. Âmbito do trabalho 
3.1 A XEIKON compromete-se a prestar os Serviços tal como definidos no Certificado de Serviço e de acordo com estes 

Termos de Manutenção e Assistência, sujeito ao total cumprimento do Cliente de todas e quaisquer obrigações ao 
abrigo deste Contrato de Serviços. 

3.2 Os Serviços incluem os Serviços mencionados na tabela abaixo pelo período definido no Certificado de Serviço: 
 

Incluído no Contrato de Serviços da Xeikon:  
 

BRONZE PRATA OURO PLATINA 

 Assistência telefónica 
 

    

 Assistência telefónica durante o horário de 
expediente normal 
 

Incluído Incluído Incluído Incluído 

 Resposta priorizada numa chamada de serviço Incluído Incluído Incluído Incluído 
 

      
 Material     

 
 Peças sobresselentes para assistência (que não 

seja atualizações) 
10% de 

desconto 
Incluído Incluído Incluído 

 Atualizações ao firmware do motor Incluído Incluído Incluído Incluído 
 

 Pequenas atualizações ao software Digital Front 
End (DFE) 

- Incluído Incluído Incluído 
 

      
 Intervenção no local     

 
 Custo de mão-de-obra 10% de 

desconto 
20% de 

desconto 
Incluído Incluído 

 
 Custos com deslocações  

*Poderão aplicar-se taxas locais devido à 
localização geográfica  

- - Incluído* Incluído* 
 

 Tempo de resposta habitual de 8 horas (horário 
de expediente normal) 

- Incluído Incluído Incluído 

      
 Formação e consultoria     

 
 Desconto em cursos de formação - - 20% 40% 

 
 Desconto em consultoria sobre produtividade e 

integração 
10% 20% 20% 40% 

 
 Acesso a scripts multimédia disponíveis Incluído Incluído Incluído Incluído 

 
      
 Visitas de manutenção preventiva 

**com um máximo de 1 pessoa por 800KA3 
cliques; 
**mediante pedido do cliente 

1 vez/ano** 2 
vezes/ano** 

3 vezes 
/ano** 

4 
vezes/ano** 

      
 Coberturas adicionais     

 

 
 



 Serviço do Controlador IPDS 500 € 500 € 500 € 500 € 
 

      
Limitações relacionadas com a produção impossível 

para 
produção de 
2 ou 3 turnos 

impossível 
para 

produção de 
3 turnos 

  

 

3.3 Todos os Serviços serão prestados durante o período do contrato mencionado no Certificado do Serviços e 
exclusivamente durante o horário de expediente e dias úteis, excluindo feriados públicos.  

3.4 A XEIKON compromete-se a prestar os Serviços de acordo com o programa de inspeções prescrito pelo 
fornecedor/fabricante. O Cliente confirma que a Xeikon pode adaptar o programa de inspeções com base em novos 
conhecimentos técnicos. O Cliente será informado dos resultados da inspeção, conforme necessário, das 
recomendações para reparação ou manutenção. 

3.5 Apenas as peças encomendadas a representantes de serviço da XEIKON ficam ao abrigo do Contrato de Serviços. As 
peças encomendadas diretamente pelo Cliente, e não especificamente aprovadas pela XEIKON para inclusão, são 
excluídas do âmbito do Contrato de Serviços e serão cobradas em separado. 

3.6 A XEIKON não se responsabiliza nem terá de prestar quaisquer serviços no caso dos eventos que se seguem (sem 
limitação): 
a. atraso ou incumprimento do Cliente na atribuição de acesso eletrónico ao DPS (Sistema de Impressão Digital) à 

XEIKON, seus funcionários, prestadores de serviços ou nomeados; 
b. qualquer atraso ou incumprimento que resulte direta ou indiretamente do atraso ou incumprimento de quaisquer 

fornecedores ou fabricantes da XEIKON em fornecer as matérias-primas, peças, ferramentas, equipamento ou 
dados relevantes; 

c. atrasos ou incumprimento por parte do Cliente dos termos de pagamento ou da existência de saldos pendentes ou 
em dívida; 

d. atraso ou incumprimento do Cliente na validação, execução ou transmissão de qualquer documento, informação 
ou decisão razoavelmente solicitado pela XEIKON; 

e. a não aceitação do DPS por parte do Cliente; 
f. qualquer outro atraso ou incumprimento causado direta ou indiretamente pelo Cliente ou fora do controlo da 

XEIKON. 
3.7 Os trabalhos que se seguem não integram o Contrato de Serviços e a XEIKON não será responsável nem terá de 

realizar tais trabalhos (sem limitação): 
a. reparação de avarias ou defeitos provocados por outros equipamentos/fabricante/fornecedor) ou por terceiros;  
b. atualizações de funcionalidade ou de design 
c. reparação de avarias provocadas pela utilização anormal do DPS. "Utilização anormal" implica (sem limitação): 

qualquer utilização do DPS contrária às normas, regulamentos, procedimento e/ou requisitos emitidos pelo 
fabricante relevante ou pela XEIKON e qualquer outra utilização, manutenção, manuseamento, armazenamento, 
transporte, embalamento ou instalação do DPS incorreto, indevido ou impreciso tomando sempre em consideração 
a utilização e designs específicos do DPS; 

d. reparação de avarias provocadas por acidentes ou incidentes; 
e. resolução de avarias provocadas por erro do Cliente ou pelo incumprimento dos termos da instalação, tais como 

temperatura, humidade ou fonte de alimentação; 
f. manutenção, inspeção, reparação de estações de trabalho offline adicionais; 
g. resolução de avarias ou danos e poluição não provocados pela XEIKON; 
h. perda de dados, remoção de vírus e atualização/depuração de software; 
i. tarefas de manutenção de operadores como alterações de programadores, limpeza de cabos, etc. 
j. pintura do DPS e mudança e/ou limpeza de consumíveis e/ou peças de utilização. 

3.8 As peças do DPS que fiquem inutilizadas através da utilização e desgaste naturais serão trocadas. São excluídos os 
consumíveis (incluindo, sem limitação: tambores, revelador, toner e rolos) que sejam excluídos do Certificado do 
Serviço e que sejam faturados separadamente. 

3.9 A manutenção, inspeção, reparações e troca de software do DPS está restrita ao software correspondente ao âmbito do 
DPS, tal como contemplado pela XEIKON. 

3.10 Caso a prestação dos Serviços da XEIKON resultem na criação e desenvolvimento de qualquer direito de propriedade 
intelectual, a XEIKON será a exclusiva proprietária e terá plena titularidade e interesse em tal direito aquando da sua 
criação, incluindo todos os direitos conexos, tais como direitos de propriedade intelectual ("Novos direitos IP"). Na 
medida das exigências da lei aplicável, o Cliente transfere irrevogável e antecipadamente todos e quaisquer Novos 
direitos IP para a Xeikon e concorda em cooperar de todas as formas necessárias, através da execução de escrituras, 
acordos ou instrumentos similares, para a aplicação em pleno desta medida.    

3.11 A XEIKON tem ainda justificação para adjudicar a inspeção e/ou trabalhos de reparação em subsistemas ou 
equipamentos de outros fabricantes, que formem parte do DPS, a terceiros relevantes. A XEIKON mantém a 
responsabilidade por tais trabalhos de inspeção e reparação. A XEIKON tem o direito, ao seu absoluto critério, de 
subcontratar total ou parcialmente os Serviços a uma ou mais das suas entidades afiliadas. 

3.12 A XEIKON prestará os Serviços com competências e cuidados razoáveis. Os Serviços deverão ser prestados ao Cliente 
de um modo e dentro do prazo a determinar pela XEIKON, considerando qualquer pedido razoável do Cliente. 

 

4. Local do trabalho 
A inspeção e reparação do DPS pela XEIKON serão realizadas exclusivamente no local da instalação mencionado no 
Certificado do Serviço.  

 
5. Prazo de execução dos serviços 



5.1 As inspeções de manutenção preventiva são realizadas em conformidade com a recomendação do fabricante. As 
Partes acordam a data da inspeção exata, no máximo, duas (2) semanas antes do agendamento da inspeção, salvo se 
uma data específica já tiver sido acordada de forma indisputável. O Cliente não pode alterar esta data num prazo 
inferior a três (3) dias antes da data da manutenção agendada; o incumprimento desta medida confere à XEIKON o 
direito a um pagamento compensatório se não for possível destacar o técnico de serviço para outro local nessa data. O 
montante deste pagamento compensatório deverá ser determinado de acordo com o preçário aplicável da XEIKON para 
trabalhos de assistência. 

5.2 A XEIKON poderá, ocasionalmente, suspender ou adiar as prestações dos Serviços se o Cliente não cumprir os 
deveres de pagamento ou outros compromissos contemplados no Contrato de Serviços.  

 
6. Cooperação do Cliente 
6.1 A responsabilidade de manter o DPS e qualquer parte do mesmo em boas condições cabe em exclusivo ao Cliente, que 

deverá ordenar a prestação de todos os Serviços relacionados. A responsabilidade pelo cumprimento dos manuais do 
Equipamento cabe, em todas as circunstâncias, ao Cliente. 

6.2 O Cliente deverá permitir que a XEIKON, em todas as ocasiões razoáveis, aceda ao Equipamento e que a XEIKON 
preste os Serviços durante o habitual horário de expediente do Cliente. O Equipamento deve estar limpo e desimpedido 
de quaisquer auxiliares e materiais. 

6.3  O Cliente é responsável por dar formação ao operador do DPS e confirma que a formação básica terá uma duração 
aproximada de cinco dias. O Cliente permitirá à XEIKON realizar as ações de formação se não existir um operador com 
formação a operar o DPS. Toda a formação será faturada de acordo com o preçário atualizado. As visitas de Serviços 
que sejam provocadas por pessoal sem formação básica pode ser faturada ao Cliente de acordo com estes Termos de 
Manutenção e Assistência. 

6.4 O Cliente permitirá à XEIKON, como se descreve no início do Certificado do Serviço, aceder à leitura do número total de 
folhas do DPS. Para os fins do Certificado do Serviço, as folhas desperdiçadas e as folhas em boas condições são 
consideradas como equivalentes. 

6.5 O Cliente é ainda obrigado a não realizar quaisquer modificações, adições ou outras alterações ao DPS sem o prévio 
consentimento por escrito da XEIKON. Se o Cliente movimentar o DPS, a XEIKON tem a opção de ajustar o preço do 
serviço em conformidade com as diferentes condições ou cessar o Certificado do Serviço. O Cliente pode concordar 
com o ajuste do Certificado do Serviço ou cessar o Certificado do Serviço por sua iniciativa. Em ambos os casos, a 
cessação entra em vigor no fim do mês presente. 

 
7. Duração do Contrato de Serviços 
7.1 O Contrato de Serviços deve manter-se em vigor durante o termo especificado no Certificado do Serviço. Em seguida, o 

Contrato de Serviços é automaticamente renovado pelo mesmo termo, salvo se qualquer uma das partes cessar o 
Contrato de Serviços através de um aviso prévio por escrito de, no mínimo três (3) meses. O termo máximo geral do 
Contrato de Serviços é, de qualquer forma, de cinco (5) anos a partir da data de início do Contrato de Serviços, tal como 
indicado no Certificado do Serviço ("Termo máximo"). Findo o Termo máximo, o Contrato de serviços cessa 
automaticamente, sem a necessidade de qualquer aviso prévio. Na eventualidade de, não obstante o parágrafo anterior, 
existir a continuidade dos Serviços, por qualquer motivo, após o Termo máximo sem a execução de um contrato escrito 
para efetivar tal alargamento, tal será considerado como um alargamento tácito do Contrato de Serviços de um ano em 
cada ocorrência e a XEIKON tem o direito de cessar o Contrato de Serviços a qualquer momento com o aviso prévio de 
um (1) mês. 

7.2 A XEIKON pode cessar o Contrato de Serviços após fornecimento de um aviso escrito a qualquer momento e em 
relação aos sistemas que tenham sido instalados há 5 anos ou mais ou se XEIKON decidir cessar as vendas, marketing 
e/ou produção dos sistemas sujeitos ao serviço e/ou se existir uma falta de disponibilidade e/ou fornecimento de peças 
sobresselentes para os sistemas sujeitos ao serviço. A XEIKON não será responsável por qualquer modo e perante o 
Cliente pela cessação do Contrato de Serviços com base nestes fundamentos. 

7.3 O Cliente tem o direito de cessar o Contrato de Serviços a partir do momento da venda e entrega do DPS a terceiros 
(que não seja afiliados do Cliente), dando à XEIKON um prévio aviso por escrito de, no mínimo, um (1) mês. Sujeito à 
devida notificação de cessação, a cessação do Contrato de Serviços deverá entrar em vigor no fim do mês presente em 
que o Cliente vende e entrega o DPS a terceiros. 

 
8. Preços e termos de pagamento 
8.1 A taxa anual pelos Serviços no primeiro ano do Contrato de Serviços é paga antecipadamente aquando da entrega do 

Equipamento. Em qualquer ano subsequente do Contrato de Serviços, a taxa anual pelos Serviços é paga em 
prestações mensais ou trimestrais antecipadamente, tal como acordado entre as partes, com a primeira prestação com 
prazo de pagamento na data de cada alargamento ou renovação. 

8.2 Todos os preços excluem o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e/ou outras taxas governamentais (se existirem). 
O Cliente deve efetuar todos os pagamentos num prazo de trinta (30) dias a partir da data da fatura; em caso de 
incumprimento do prazo, o Cliente deverá pagar, sem a necessidade de aviso de incumprimento por parte da XEIKON, 
os juros estatutários aplicáveis, que acrescem ao montante em dívida. O Cliente não terá direito à prorrogação ou 
suspensão de pagamentos. 

8.3 Se, após um aviso de incumprimento, o Cliente não pagar uma fatura, a XEIKON poderá recorrer aos serviços de uma 
agência de cobranças, sendo que, neste caso o Cliente terá de pagar também quaisquer custas judiciais e extra 
judiciais na íntegra, incluindo sem limitação todos os custos cobrados por especialistas (externos), advogados e/ou 
mediadores para além dos custos determinados por lei relativamente à cobrança do montante em dívida ou demais 
aplicação, montante que é definido como um mínimo de 15% do montante total reclamado pela XEIKON. 

8.4 Os preços acordados no Certificado do Serviço baseiam-se, entre outros aspetos, no pressuposto de que todos os 
Serviços são prestados durante o horário de expediente normal indicado no Certificado do Serviço. Se o Cliente exigir 
que os Serviços sejam prestados ou continuados fora do horário de expediente normal, salvo se acordado em contrário 
por escrito, serão cobradas taxas adicionais de acordo com os preços de serviços gerais em vigor à data da XEIKON. 

8.5 Quaisquer serviços fora do âmbito deste Contrato de Serviços, incluindo sem limitação os serviços mencionados na 
secção 3.7 destes Termos de Manutenção e Assistência e/ou quaisquer serviços exigidos devido a manutenção 
insuficiente cujo motivo seja da responsabilidade do Cliente, serão faturados ao Cliente em separado, de acordo com o 
preçário atualizado para os respetivos trabalhos.  



8.6  Uma vez por ano civil, a Xeikon modificará automaticamente as taxas efetivas com uma percentagem equivalente ao 
aumento da inflação média na Holanda (índice de preços do consumidor holandês tal como calculado pela autoridade 
holandesa de estatística, CPI).  

8.7 Os custos de deslocação do pessoal de serviços estão incluídos no preço, salvo se mencionado em contrário no 
Certificado do Serviço.  

 
9. Responsabilidade 
9.1 A XEIKON, seus diretores, oficiais, funcionários, colaboradores, agentes e subprestadores de serviços não são 

responsáveis, e o Cliente renuncia e deverá informar as suas seguradoras e quaisquer pessoas com interesse no DPS 
para renunciarem qualquer reclamação, solução, direito de recurso ou subrrogação (por contrato, extracontratualmente 
ou outros). por qualquer perda ou danos (incluindo sem limitação de qualquer perda ou danos no DPS, componentes ou 
peças ou outros incorridos pelo Cliente) resultantes ou em ligação com qualquer dos Serviços (provocado pelas 
prestação ou não prestação dos Serviços ou outros), salvo se tal perda ou danos se devam a negligência grosseira ou 
conduta indevida voluntária por parte da XEIKON, seus diretores, oficiais, funcionários, colaboradores, agentes e 
subprestadores de serviços. Toda e qualquer responsabilidade da XEIKON deverá ser, em todas as circunstâncias, 
limitada ao montante efetivamente pago por uma seguradora da XEIKON ao abrigo de qualquer apólice de seguro da 
XEIKON que cubra tais responsabilidades ou, não ausência de tal apólice de seguro, a taxa anual pelos Serviços no 
ano em que ocorreram os danos. 

9.2 Qualquer modificação ou alteração do DPS que influencie a análise de risco, o conceito de segurança ou o correto 
funcionamento dos dispositivos de segurança (como comutadores de interbloqueio, tampas de proteção, botões de 
paragem de emergência, termóstatos,…) deverá ser considerada como utilização indevida do equipamento. A Xeikon 
renuncia qualquer responsabilidade relacionada com a lei aplicável ou normas de segurança pelas modificações ou 
alterações a equipamentos da Xeikon implementadas por ou a pedido de terceiros. Adicionalmente, qualquer 
modificação ou alteração ao equipamento desta natureza poderá influenciar as especificações do equipamento e a vida 
útil das peças. Como resultado, tais modificações podem invalidar a garantia do produto. Por fim, o pessoal (de serviço) 
da Xeikon deverá ser avisado de tal modificação antes da realização de ações de assistência e do impacto no conceito 
de segurança.  Como resultado, o pessoal da Xeikon poderá optar por não operar ou realizar tarefas no equipamento 
pela sua própria segurança, para evitar o risco de danos ou ferimentos que não seja razoável. 
 

10. Cancelamento e cessação 
Sem prejuízo de quaisquer fundamentos para a cessação incluídos no Contrato de Serviços, qualquer uma das partes 
tem o direito de cessar o Contrato de Serviços com efeito imediato, por carta registada, sem qualquer requisito de 
observar um período de aviso, se a outra parte: 
a. falhar materialmente o cumprimento das obrigações essenciais do Contrato de Serviços e, tendo recebido um 

aviso por escrito e detalhado do incumprimento, continue a não cumprir as suas obrigações num prazo de duas (2) 
semanas a partir do referido aviso de exigência; 

b. apresentar uma ação de insolvência, suspensão de pagamentos, acordos com credores, falência ou similar; 
c. desejar realizar um acordo com os seus credores ou caso seja aplicada uma execução de todos os seus ativos ou 

perder o controlo dos seus ativos ou  
d. descontinuar as suas operações ou reduzi-las substancialmente ou se tiver sido aprovada uma resolução para 

liquidar a outra parte. 
 

11. Escolha da lei e foro 
O Contrato de Serviços e quaisquer obrigações contratuais resultantes ou em ligação com o mesmo ou devido à 
execução do mesmo, serão regidos inteira e exclusivamente pelas leis da Holanda. O tribunal de Middelburg, Holanda, 
deverá ter jurisdição não exclusiva para a resolução de disputas resultantes do Contrato de Serviços, na medida em que 
a XEIKON, ao seu exclusivo critério, também pode iniciar quaisquer ações contra o Cliente em qualquer outro tribunal 
em qualquer outro país que seja competente sem a escolha de foro mencionada supra, considerando que o Cliente só 
pode apresentar uma ação contra a XEIKON no tribunal de Middelburg, Holanda. 

 
12. Diversos 
12.1 Se qualquer disposição do Contrato de Serviços for nula ou invalidada ou declarada nula ou invalidada, as demais 

disposições do Contrato de Serviços permanecem em vigor e as partes comunicarão para acordarem uma nova 
disposição que substitua a disposição nula, cujo objetivo e teor seja o mais aproximado possível. 

12.2 O Cliente não tem o direito de transferir os direitos e obrigações ao abrigo do Contrato de Serviços para terceiros seja 
qual for o modo aplicado sem o prévio consentimento por escrito da XEIKON. A XEIKON não reterá o seu 
consentimento sem fundamentos razoáveis. A XEIKON pode transferir o Contrato de Serviços, total ou parcialmente, 
para terceiros desde que as obrigações do Cliente se mantenham e não seja reduzidas. 

12.3 O Cliente não deverá, durante o Contrato de Serviços e por um (1) ano após o referido Contrato, em seu nome ou em 
nome de terceiros, solicitar quaisquer funcionários da XEIKON sem o prévio consentimento por escrito da XEIKON e tal 
consentimento depende do exclusivo e absoluto critério da XEIKON. Se qualquer funcionário deixar de ser funcionário 
da XEIKON, o Cliente poderá solicitar o início dos serviços de tal funcionário um (1) ano após a cessação do vínculo de 
emprego. 

12.4 Não obstante qualquer tradução do Contrato de Serviços, seja ou não contemporânea da negociação ou execução do 
Contrato de Serviços, a versão em inglês do Contrato de Serviços e os Termos de Manutenção e Assistência, bem 
como qualquer anexo, deverá prevalecer. 

12.5 O Contrato de Serviços define todo o acordo entre as partes envolvidas relativamente à matéria do contrato e o 
Contrato de Serviços substitui todos e quaisquer acordos prévios e entendimentos, verbais ou escritos. Quaisquer 
modificações, alterações ou emendas ao Contrato de Serviços e todas as provas de tais modificações, alterações ou 
emendas deverão ser apresentadas por escrito e devidamente assinadas pelas partes.  

12.6 Se as partes concordarem com condições especiais, estas deverão ser acrescentadas em adenda ao Contrato de 
Serviços, devidamente assinadas por cada uma das partes. 
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