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Introdução 
 

 
Caro cliente, 
 
Obrigado pelo seu interesse em tornar-se um revendedor da Medisol! Como revendedor, 
pode utilizar a nossa vasta gama e serviços, tais como; 
 

• Envio gratuito para encomendas feitas online 
• Mais de 90% dos nossos produtos disponíveis em stock 
• Entrega rápida 
• Entrega com código de seguimento 
• Um kit de resgate gratuito da marca Defisign e adesivo ILCOR na compra de cada 

DAE 
• Pontos de fidelidade ou ''Choques'' fornecem um desconto adiciona 
• A possibilidade de encomendar um pedido com envio direto ao cliente 

 
Para iniciar a nossa cooperação, pedimos-lhe que leia, complete e assine o contrato de 
distribuição e o formulário de inscrição. Os documentos podem ser devolvidos a  
quality@medisolinternational.com. Nós processaremos os seus dados o mais rápido 
possível. 
 
Estamos ansiosos para expandir a nossa rede de distribuidores com a nossa parceria e 
esperamos recuperar os documentos em breve. Juntos podemos tornar o mundo mais 
seguro para o coração e ajudar a salvar vidas!  
 
Se tiver alguma pergunta, não hesite em contactar-nos! 
 
Sinceramente, 
I.o. 
 

 
 
Pieter Joziasse 
CEO - Medisol BV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quality@medisolinternational.com
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Acordo de distribuição 
 
O abaixo-assinado 
1. Medisol BV é legalmente representado por PieterJoziasse, CEO, a seguir designado 

como "Fornecedor" ou "nós" 
 
E 
 
2. ………………………………..  legalmente representado por ………………………………, 

………………........................, a seguir designado por "Distribuidor" ou "você" 
 
Expectativas 
Este acordo de distribuição serve como reflexo das expectativas sobre a cooperação entre o 
fornecedor e o seu distribuidor. Ambas as partes iniciam a sua cooperação para alcançar 
objetivos mútuos e individuais. O fornecedor tem como objetivo desenvolver uma relação de 
confiança. A relação baseia-se na colaboração e crescimento. Esta avaliação e discussão 
entre ambas as partes serão avaliadas e discutidas anualmente. A relação proporcionará os 
seguintes benefícios para o distribuidor: 
 

• Preços competitivos 
• Venda sob o nome da sua própria empresa 
• Vendas de marcas líderes 
• Uma elevada disponibilidade de stock 
• Envio rastreado via UPS 
• Envio gratuito para encomendas feitas online 
• Opção de prestação serviço de manutenção DAE através de um contrato 
• Entrega rápida e pontual (entre 2-4 dias úteis) 
• A possibilidade de encomendar com envio directo ao cliente (dropshipment) 
• Um kit de RCP grátis da marca DefiSign na compra de cada DAE 
• Aconselhamento de especialistas independentes sobre produtos e desenvolvimentos 

no ramo da cardioprotecção 
 
Início e login 
O fornecedor considera que uma avaliação inicial completa e periódica do revendedor é 
desnecessária. É desejada uma avaliação e discussão anual sobre a colaboração e 
crescimento. Pedimos para preencher o formulário de inscrição anexado e entregar os 
documentos solicitados após a assinatura deste documento. 
 
Assim que este documento for assinado, criaremos uma conta de revendedor. Pode iniciar 
sessão através da nossa webshop. Quando iniciar sessão, pode verificar imediatamente os 
preços do fornecedor! Se necessário, pode ajustar os seus dados de contato e a sua 
palavra-passe.  
  
Newsletter e publicidade 
Quando se inscreve como distribuidor, será automaticamente registado na nossa newsletter. 
Com o boletim informativo, mantemo-lo informado sobre os últimos desenvolvimentos, 
promoções e eventos. Se não quiser receber esta newsletter, pode cancelar a subscrição 
em qualquer momento. 
 
O distribuidor pode receber material de marketing em encomendas que sejam enviadas 
diretamente para a sua morada. Em envios diretos ao cliente, nenhum material de marketing 
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será adicionado à encomenda. Respeitamos a privacidade dos nossos distribuidores e nas 
encomendas de envio direto ao cliente nada poderá ser rastreado diretamente até nós.  
 
Choques 
Para além dos nossos já atraentes preços de revenda, com cada encomenda online 
acumula automaticamente os nossos pontos de fidelidade de revendedor chamados Shocks. 
Por cada EURO gasto, receberá 1 choque na sua conta. 100 choques equivalem a 1 euro. 
Os choques acumulados podem ser resgatados em qualquer encomenda subsequente, ou 
pode poupá-los para usar mais tarde. Os choques são válidos durante um ano. Os choques 
só podem ser usados como desconto e nunca podem ser usados para fazer um pedido 
online gratuito. 
 
Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745 (MDR) 
A legislação do MDR entrará em vigor a partir de 26 de maio de 2021. Isto implica 
obrigações para o fornecedor e o distribuidor. Abaixo identificam-se as expectativas e 
obrigações para ambas as partes. 
 
O fornecedor verifica e responsabiliza-se pelo seguinte: 
 

• A marcação CE e um Código de Identificação Único (código UDI) estão no produto. 
• Foi elaborada uma declaração de conformidade da UE. 
• As instruções de utilização estão incluídas e o rótulo está correto. 
• O  importador de quem assume o produto satisfaz os requisitos. 
• O fornecedor pode testar se os produtos satisfazem estes requisitos por via de uma 

amostra. 
• Implementar um registo de reclamações. 
• Remitir todas as reclamações e relatórios sobre os dispositivos ao fabricante. Isto 

aplica-se também aos produtos retirados do mercado. 
• Providenciar informações às autoridades competentes se suspeitarem que um 

dispositivo não satisfaz todos os requisitos. 
• Implementação de um sistema de gestão de qualidade. 
• Garantir a rastreabilidade através do registo de Códigos de Identificação Únicos 

(código UDI), números de registo (código UDI-DI) e números de lote (código UDI-PI) 
aquando da receção e entrega. 

• Visão geral do transporte e armazenamento. 
 
O distribuidor pode escolher entre o envio diretamente ao cliente ou a entrega para o seu 
próprio endereço. Quando o distribuidor optar por entregar as encomendas na sua própria 
morada, deve certificar-se de que cumpre as diretrizes do MDR. Neste caso, o revendedor 
deve assegurar-se: 
 

• Implementar um registo de reclamações. 
• Remitir todas as reclamações e relatórios sobre dispositivos ao fornecedor. Isto 

aplica-se também aos produtos retirados do mercado. 
• Implementar um sistema de gestão de qualidade. 
• Garantir a rastreabilidade através do registo de Códigos de Identificação Únicos 

(código UDI), números de registo (código UDI-DI) e números de lote (código UDI-PI) 
aquando da receção e entrega. 
 

Quando o distribuidor opta por fazer apenas encomendas com o fornecedor com base no 
envio direto ao cliente, o fornecedor tira a maior parte do trabalho das suas mãos. Neste 
caso, o revendedor apenas precisa de transmitir queixas e relatórios sobre dispositivos ao 
fornecedor. 
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Pagamento 
No início da cooperação, o distribuidor será obrigado a pagar antecipadamente as 3 
primeiras encomendas. A partir daí, haverá oportunidade para discutir as condições e 
condições de pagamento para as futuras transações. O distribuidor pode então ter a 
oportunidade de pagar com um prazo de pagamento de 14 ou 30 dias e fazer encomendas 
com crédito até € 3000,00. Qualquer (outro) acordo alcançado sobre o método de 
pagamento será confirmado por e-mail. Por favor, note que temos uma política de 
pagamento severa. Se os pagamentos não forem feitos a tempo, corre o risco de ser 
excluído do acordo de 14 ou 30 dias e solicitaremos o pré-pagamento das suas 
encomendas. O pagamento e o crescimento adequados podem ser recompensados com 
melhores condições. 
 
Enquanto o cliente não tiver pago o valor total da fatura, todos os produtos prmanecerão 
propriedade da Medisol.  
 
Termos econdições 
Os termos e condições gerais podem ser encontrados no site ou aquando de uma 
encomenda. Ao assinar o acordo de distribuição, estará a concordar com os nossos termos 
e condições. 
 
Regulamento Geral europeu de proteção de dados (RGPD) 
Levamos a privacidade dos nossos clientes muito a sério. Detalhes pessoais, de 
encomenda, financeiros ou outros dos nossos distribuidores ou dos seus clientes nunca 
serão vendidos, divulgados ou utilizados para qualquer marketing ou outros fins sem 
conhecimento prévio e consentimento por escrito. 
 
Declaração de corrupção 
O fornecedor incorre em comportamentos legais e éticos e abstém-se de qualquer acto que 
possa prejudicar os seus interesses, os seus parceiros, clientes ou a indústria internacional 
da cardioprotecção. Para prevenir a corrupção, após a assinatura deste acordo, o 
fornecedor e o distribuidor declaram: 
 

• Esteja atento, obedeça e aplique todas as leis aplicáveis contra o suborno e a 
corrupção. Isto também está de acordo com leis internacionais, como a Lei de 
Práticas Corruptas (FCPA) dos EUA e a Lei de Suborno do Reino Unido de 2010. 

• Nunca participe em qualquer forma de suborno, quer diretamente quer através de  
terceiros. 

• Nunca ofereça, faça ou autorize um pagamento incorreto. 
• Nunca tente persuadir um funcionário individual ou local/estrangeiro a agir 

ilegalmente. 
• Nunca ofereça ou dê um presente ou uma demonstração de hospitalidade a qualquer 

funcionário, funcionário do governo ou representante se houver uma expectativa ou 
implicação para um favor em troca. 

• Nunca aceite um presente de um parceiro de negócios se houver uma sugestão de 
que um retorno é esperado ou implícito. 

• Nunca facilite os pagamentos para obter um determinado serviço que a pessoa em 
questão normalmente não está autorizada a realizar. 

• Nunca ignore ou deixe de indicar qualquer indicação de pagamento incorreto às 
autoridades competentes. 

• Nunca cause ou ajude outro indivíduo a violar qualquer lei ou regra aplicável. 
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Para aprovação 
 
                  Data: 
Assinatura do Fornecedor:    Assinatura do Revendedor:  
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Formulário de inscrição 
 

 
Informação comercial 
 

Nome da empresa    :................................................................................................... 

Endereço     :................................................................................................... 

Código Postal e lugar    :................................................................................................... 

Número de telefone    :................................................................................................... 

Endereço de e-mail    :................................................................................................... 

Website     :................................................................................................... 

Numero de Comércio    :................................................................................................... 

Número do IVA    :................................................................................................... 

Nome do banco e localização :................................................................................................... 

Número da conta bancária   :................................................................................................... 

 

Informações pessoais 
 
Nome e apelido    :................................................................................................... 

Função     :................................................................................................... 

Endereço      :................................................................................................... 

Código Postal e lugar    :................................................................................................... 

Número de telefone    :................................................................................................... 

Endereço de e-mail    :................................................................................................... 

 
 
Documentos solicitados 
Poderia gentilmente fornecer os seguintes documentos, por favor? 
 
☐ Uma cópia do registo na Câmara de Comércio, ou uma agência governamental 

semelhante do país em causa. O documento tem de mostrar que o endereço de entrega 
de encomendas é o mesmo endereço que o endereço comercial da empresa. 

 
☐ Uma cópia do seu certificado de formador (apenas para empresas de formação). 
 
☐ Uma cópia assinada do acordo de distribuição. 
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