
ACORDO DE VENDEDOR 
 Termos e Condições - SUTA COSMETIC 

 
Entre:  
 
Primeira Acordante: 
 
SUTA COSMETIC 
Mirela Suta, Unipessoal Lda 
NIF: 515351490 
Morada: Avenida da Liberdade 3, 3º Sala 11 1250-139 Lisboa 
 
E 
 
Segundo Acordante: 
 
Nome:__________________________________________________________ 
 
NIF:____________________________________________________________ 
  
Morada:_________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
É estabelecido o presente acordo, relativo à atividade comercial de Vendedor, a 
ser desenvolvida pelo Segundo Acordante, relativamente à comercialização dos 
produtos da Primeira Acordante, nos seguintes Termos e Condições:  
 
 
Direitos, Obrigações e Representações 
 
O VENDEDOR declara e compromete-se a: 
 
- Ter mais de 16 anos; 
- Cumprir com as leis aplicáveis às obrigações aqui assumidas; 
- Seguir a política interna e procedimentos estabelecidos pela SUTA COSMETIC 
relativos a encomendas, vendas e formulários; 
- Motivar e formar os Vendedores da equipa que vier a constituir. 
 
Dos direitos do VENDEDOR: 
 
- Oferecer para venda os produtos SUTA, de acordo com os termos e condições 
presentes neste Acordo. 
- Constituir uma Organização de Vendas SUTA 
 
Representação dos Produtos SUTA COSMETIC 
Como vendedor independente SUTA, o Vendedor concorda em vender as 
variadas gamas de produtos de cosmética e suplementos alimentares desta 



marca. Aceita apresentar o plano de Marketing do negócio SUTA COSMETIC, 
estabelecido na literatura oficial da marca. Compromete-se em agir de acordo 
com a ética legal, moral e financeira e não utilizar qualquer método de 
recrutamento fraudulento. 
 
Estatuto de Contratante Independente 
Na qualidade de Vendedor Independente SUTA COSMETIC o Vendedor é um 
contratante independente e não um funcionário, representante legal ou 
franqueado da marca SUTA COSMETIC. Como tal compromete-se em não 
incorrer em nenhuma dívida, despesas ou obrigações em prol de, para ou em 
nome da SUTA COSMETIC. 
O Vendedor determina o seu horário de trabalho e faz a gestão dos meios para 
desenvolver o seu negócio SUTA COSMETIC, sujeitando-se ao cumprimento 
dos termos e condições deste acordo de Vendedor/Distribuidor independente. 
Compromete-se a assumir as responsabilidades pelos pagamentos dos produtos 
que venha a adquirir ou comercializar, assim como todas as despesas que 
incorrer, tais como, viagens, alimentação, alojamento, secretariado, chamadas 
telefónicas, entre outras despesas. Assume a responsabilidade por todos e 
quaisquer impostos ou deveres exigidos por lei, incluindo o imposto sobre o 
rendimento, descontos para a Segurança Social e as devidas cobranças e 
pagamento do IVA sobre as vendas, bónus e comissões e obriga-se a manter 
todos os registos que garantam as devidas liquidações e pagamento de tais 
impostos ou direitos. O Vendedor não é um funcionário SUTA COSMETIC, para 
efeitos fiscais e leis laborais e, portanto, a SUTA COSMETIC, não é responsável 
pela retenção na fonte e não deve reter ou deduzir dos bónus e comissões do 
Vendedor, caso os haja, impostos de qualquer tipo, a menos que tal retenção 
seja legalmente necessária. O Vendedor concorda em estar vinculado a todos 
os acordos de cobrança e pagamento de impostos sobre vendas entre SUTA 
COSMETIC em todas as jurisdições fiscais apropriadas e em todos os 
procedimentos relacionados. 

 
Politíca SUTA COSMETIC 
O Vendedor lê e concorda, com os termos e condições SUTA COSMETIC, que 
fazem parte deste contrato como Vendedor/Distribuidor Independente e 
compromete-se a não violar nenhum dos seus termos para fazer jus ao 
pagamento de bónus ou comissões SUTA COSMETIC. 
 
Vigência e Rescisão 
O prazo de vigência do Contrato e cada renovação é de um ano, a menos que 
uma das partes notifique a outra da intenção de rescindir o Contrato. SUTA 
COSMETIC, pode rescindir este contrato a qualquer momento por violação dos 
termos e condições nele contidos, incluindo quaisquer alterações ao mesmo. 
Se o contrato for cancelado ou rescindido por qualquer motivo, o Vendedor 
compreende e concorda que perderá todos os seus direitos como 
Vendedor/Distribuidor e não será elegível para vender produtos SUTA 
COSMETIC ou para receber comissões, bónus ou outras remunerações 
provenientes das suas próprias atividades e ainda da Organização de vendas 
que vier a constituir. Em caso de cancelamento, rescisão ou não renovação, o 
Vendedor concorda em renunciar a todos os direitos, incluindo, mas não 
limitando a direitos de propriedade à linha da Organização de vendas que tenha 



constituído, a quaisquer comissões, bónus ou outras remunerações derivadas 
das vendas ou outras atividades da linha descendente da referida Organização. 
Caso o contrato não seja renovado, se for cancelado ou rescindido por qualquer 
motivo, o Vendedor concorda em interromper a utilização de todas marcas 
registadas, marcas de serviço e materiais protegidos pelos direitos de autor 
SUTA COSMETIC. Concorda ainda que durante a vigência do contrato e após a 
rescisão ou cancelamento do mesmo, independentemente do motivo da rescisão 
ou cancelamento, não solicitar ou recrutar, direta ou indiretamente, qualquer 
Vendedor/Distribuidor SUTA COSMETIC que esteja na linha descendente da 
Organização que tenha constituído. 
O Vendedor declara compreender os seus direitos legais para cancelar ou 
rescindir o contrato e os seus direitos legais em relação a qualquer cancelamento 
ou rescisão do contrato. 
 
Violação do Acordo 
O Vendedor entende que se não cumprir com os termos do contrato, a SUTA 
COSMETIC, poderá impor medidas disciplinares. Se violar ou incumprir o 
contrato, no momento da rescisão não terá direito a qualquer bónus ou 
comissões adicionais. Se deixar de pagar por produtos e/ou serviços, quando 
estiver em dívida para SUTA COSMETIC, o Vendedor autoriza a retenção dos 
montantes referentes aos seus bónus ou comissões ou a cobrar em contas do 
arquivo como MEMBER CLUB SUTA. 
 
Limitação de Responsabilidade e Indemnização 
A SUTA COSMETIC, membros, direção, funcionários e agentes (“afiliados”) não 
serão responsabilizados por danos especiais, indiretos e punitivos.  
 
Acordo Integral 
O contrato constitui o acordo integral entre SUTA COSMETIC e o Vendedor. 
Quaisquer promessas, representações, ofertas e comunicações não previstas 
no contrato não têm força ou efeito. 
 
Uso e Nome de Imagem 
O Vendedor autoriza a SUTA COSMETIC a utilizar o seu nome, fotografias e/ou 
imagem para fins publicitários e promocionais, e renuncia a toda e qualquer 
remuneração por essa utilização.  
 
Comunicação Eletrónica 
O Vendedor autoriza a SUTA COSMETIC e seus afiliados a comunicarem por 
via eletrónica para o endereço de email fornecido neste Acordo de Distribuidor. 
Adicionalmente, ao celebrar este contrato, o Vendedor confirma o seu 
consentimento para que SUTA COSMETIC, entre em contato com o mesmo, 
enquanto Vendedor/Distribuidor, com ofertas para a venda de produtos. Caso 
não pretenda receber estas mensagens deve declarar expressamente neste 
instrumento de Acordo; 
 
Proteção de Dados 
O Vendedor compreende que a SUTA COSMETIC, irá processar os dados 
pessoais contidos neste acordo fornecidos pelo mesmo, em qualquer 
momento  futuro, conforme descrito da Política de Privacidade SUTA 



COSMETIC, abaixo incluída, que estabelece que a SUTA COSMETIC, processa 
dados pessoais, incluindo todos os dados recolhidos, os fins para os quais são 
processados e os dados que podem ser partilhados e os direitos em relação ao 
processamento dos dados. Na qualidade de Vendedor Independente, o 
Vendedor.  quando no decurso da sua atividade, recolher e/ou processar dados 
pessoais de clientes, irá assegurar que estas informações são processadas, 
armazenadas e eliminadas em total conformidade com as leis aplicáveis, 
incluindo as leis de privacidade e proteção de dados. 
 
Lei Aplicável. O presente Acordo rege-se pela Lei Portuguesa. 
 
 

 

 

Data _____/ _____/ ______ 
 
Assinatura Representante 
SUTA Cosmetic               
                                                      

Data _____/ _____/ ______ 
 

Assinatura Segundo Acordante: 

 


