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Oferta Sage
A escolha acertada das PMEs em Portugal!

A Sage Portugal integra o Grupo Sage, líder mundial no desenvolvimento de software de gestão
e serviços para pequenas e médias empresas
(PME). Com uma ampla oferta de produtos e serviços desenvolvidos para o mercado nacional, de
acordo com a dimensão das empresas, temos
capacidade para responder adequadamente, às
necessidades dos nossos clientes.
Contamos actualmente com uma equipa de 150
colaboradores, mais de 100 mil utilizadores e uma
rede de 1500 parceiros. Aliado ao forte crescimento orgânico dos últimos anos, temos crescido também por via das aquisições, das quais se
destacam a Infologia, a SP, a Gestexper, a Adonix,
o Orçam, solução para o mercado da construção
civil e obras públicas, a Escripóvoa, a XRT.

Índice

Com o objectivo de responder às necessidades
dos seus clientes, a Sage, a par e passo com a
evolução do mercado, apresenta soluções tecnologicamente avançadas, reconhecidas pela optimização dos processos de gestão empresarial e
pelos ganhos de produtividade, tornando as empresas mais reactivas e competitivas no mercado
onde actuam.
Sage - Mais perto de si!
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Fruto da fusão de várias empresas líderes no mercado nacional, reunimos sistemas integrados que
permitem, de uma forma fácil e versátil, o tratamento da informação de acordo com as necessidades de cada negócio.

· Versão 2014A
· Tabela de preços valida a partir de 1 de Março de 2014
· Em nenhuma circunstância serão acumulados descontos de
diferentes origens
· Para se proceder à aquisição de módulos extra / postos
adicionais / licenças adicionais a aplicação deverá estar
actualizada.
· A todos os preços acresce IVA à taxa em vigor.
· Preços e especificações válidas salvo erro tipográfico.
· A Sage reserva o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio
· Software Certificado

Sage Subscrição | Notas Gerais
· Os pagamentos, obrigatoriamente, serão feitos via Débito
Directo.
· Em nenhuma circunstância serão acumulados descontos de
diferentes origens.
· Para se proceder à aquisição de módulos extra / postos
adicionais / licenças adicionais a aplicação deverá estar
actualizada.
· A todos os preços acresce IVA à taxa em vigor.
· Preços e especificações válidas salvo erro tipográfico.
· A Sage reserva o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio
· Não é possivel a passagem de Sage Care Subscrição para
Sage Care
· Passagem de Sage Care para Sage Subscrição é possivel
na data fim de contrato
· A Sage garante ao Cliente, no primeiro Ano, a não atualização da mensalidade do serviço.
· Software Certificado
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Gestão Comercial
e Financeira
Tabela de Preços · 2014

Gestão Comercial e Financeira
Sage Factura Fácil, Sage Gestão Comercial, Next, Gestexper

Modelo de Subscrição
Start

1 posto de trabalho, mono-empresa,
mono-utilizador
Sage Factura Fácil
FS001

Facturação (vendas) / conta corrente de vendas; Sem stock
Apenas disponível em modelo de subscrição/aluguer

T. Activação

87 €

Plus

Modelo Tradicional**

Premium

Subscrição Mensal*

13 €

16 €

Start
Licença

19 €

Plus

Premium

Serviço Sage Care

–

–

–

–

Sage Gestão Comercial
START - 1 posto de trabalho, mono-empresa (Base de dados MDB/SQL exporta contabilidade sage)
START I - FAC/CC
SGC01

Facturação (vendas) / conta corrente de vendas; Sem stock
Apenas disponível em modelo de subscrição/aluguer

87 €

19 €

23 €

28 €

312 €

208 €

247 €

286 €

87 €

21 €

26 €

31 €

428 €

220 €

284 €

329 €

198 €

24 €

29 €

35 €

537 €

232 €

308 €

355 €

START II - FAC/CC/STK
SGC02

Facturação (compras, vendas) / Avenças / BancosConta /
Conta Corrente (Recebimentos e Pagamentos) / Exportação
Contabilidade Sage / Stock / Retenção na Fonte

START III - GESTÃO COMERCIAL
SGC03

Facturação (compras/vendas) / unidades metricas / cores e
tamanhos / Conta corrente (Recebimentos e Pagamentos)
/ Exportação Contabilidade Sage / Stocks / Comissões /
Bancos / Avenças / Retenção na fonte / Obras / Viaturas /
cores&tamanhos

Modelo de Subscrição

PRIME - 2 postos de trabalho,
Multi-empresa na mesma morada

(Base de dados MDB ou SQL - exporta contabilidade Sage)

Start

≤ 5 empresas

T. Activação

Plus

≤ 10 empresas

Modelo Tradicional**

Premium

Start

> 10 empresas

Licença

Subscrição Mensal*

Plus

Premium

Serviço Sage Care

PRIME I - FACTURAÇÃO SERVIÇOS
SGC07

Facturação (venda) / Conta corrente (Recebimentos e
Pagamentos) / Exportação Contabilidade Sage / Tesouraria /
Bancos / Avenças / Retenção na Fonte / Sem stock

87 €

19 €

23 €

28 €

349 €

228 €

284 €

329 €

198 €

32 €

38 €

46 €

753 €

296 €

371 €

429 €

293 €

40 €

48 €

58 €

1 030 €

345 €

385 €

612 €

79 €

95 €

2 017 €

540 €

621 €

793 €

PRIME II - GESTÃO COMERCIAL
SGC08

Facturação (compras/vendas) / Conta corrente e Pagamentos
/ Exportação Contabilidade Sage / Stocks / Comissões /
Bancos / Avenças / Retenção na fonte / Obras / Viaturas /
cores&tamanhos

PRIME III - GESTÃO
COMERCIAL&TESOURARIA
SGC03

Facturação (compras/vendas) / Conta corrente e Pagamentos
/ Exportação Contabilidade Sage / Stocks / Comissões /
Bancos / Avenças / Retenção na fonte / Obras / Viaturas /
cores&tamanhos / Tesouraria (Gestão Títulos)

VISION - 2 postos de trabalho, Multi-empresa - Base de dados SQL
VISION - GESTÃO COMERCIAL
SGC12

Gestão comercial integral, incluíndo todos os módulos extras
e extensilbilidade/API
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680 €

66 €
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Gestão Comercial e Financeira
Sage Factura Fácil, Sage Gestão Comercial, Next, Gestexper

Sage Gestão Comercial (cont.)
Modelo de Subscrição
Start

≤ 5 empresas

Postos adicionais
Posto adicional, local ou remoto
SGC50

(mesmos dados da Sede)
(a adicionar em linha START (a), PRIME)

Posto adicional, local ou remoto
SGC55

(mesmos dados da Sede)
(a adicionar em linha VISION)

T. Activação

Plus

≤ 10 empresas

Modelo Tradicional**

Premium

Start

> 10 empresas

Subscrição Mensal*

Licença

Plus

Premium

Serviço Sage Care

-

8€

9€

10 €

141 €

72 €

86 €

104 €

-

9€

11 €

13 €

173 €

88 €

106 €

127 €

Módulos (Prime) - Não se aplicam valores de serviços nem de postos aos módulos independentes
SGC62

Compostos

156 €

40 €

SGC63

Encomendas

156 €

78 €

SGC64

Exportação Contabilidade Primavera/
Eticadata/PMR/TI - sem desconto revenda

26 €

–

SGC67

Interface Autovenda Sofni e Sysdev (MSS)

261 €

–

SGC71

Interface EDI Generix / Indra via Txt
(Jerónimo Martins/ Feira Nova/ Recheio)

286 €

–

SGC72

INTRASTAT

105 €

–

SGC74

Propriedades - Lotes / Números de Série

234 €

52 €

SGC78

Rotas para Interface Autovenda - Gratuito
para módulo Autovenda

Grátis

–

SGC79

Contratos

78 €

–

SGC82

SMS (Envio de mensagens por telemóvel
/ modem)

52 €

–

SGC83

Extensibilidade / API (Apenas disponível
em PRIME/VISION)

305 €

–

-

6€

6€

6€

(a)

Apenas em Modelo de Subscrição. Não é possível adicionar postos em linha START no Modelo Tradicional.
* O modelo de subscrição pressupõe a adesão a Débito Directo. Se pretende optar por outro método de pagamento, deverá subscrever 12 mensalidades em simultâneo.
** A aquisição de soluções através do Modelo Tradicional implica a aquisição conjunta de Licença+Serviço.
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Retalho
Tabela de Preços · 2014

Sage Retail

Modelo de Subscrição
Start

Windows, Android ou Linux
Sage POS Standard
RTL01

POS Stand Alone - vendas em formato talão - sem stock
multi-posto - valor por local

T. Activação

87 €

Plus

Modelo Tradicional**

Premium

Subscrição Mensal*

13 €

16 €

Start
Licença

19 €

Plus

Premium

Serviço Sage Care

180 €

155 €

202 €

262 €

START - 1 posto de trabalho, mono-empresa (Base de dados MDB/SQL exporta contabilidade Sage)
POS
RTL02

POS Stand Alone / vendas em formato talão / entrada stock
manual/ vendas a débito

87 €

18 €

22 €

26 €

311 €

202 €

293 €

385 €

198 €

24 €

29 €

35 €

540 €

232 €

317 €

405 €

198 €

26 €

31 €

37 €

608 €

241 €

323 €

413 €

198 €

31 €

37 €

44 €

753 €

287 €

378 €

469 €

START I - GESTÃO COMERCIAL & POS
RTL05

Facturação (compras/vendas), Conta corrente (Recebimentos
e Pagamentos), Exportação Contabilidade Sage, Stocks,
Comissões, Bancos, Avenças, Retenção na fonte, Obras,
Viaturas, Pos touch/teclado

START II - G. COMERCIAL & POS &
MÓDULOS EXTRA I
RTL06

Facturação (compras/vendas), Conta corrente
(Recebimentos e Pagamentos), Exportação Contabilidade
Sage, Stocks, Comissões, Bancos, Avenças, Retenção
na fonte, Obras, Viaturas, Papelarias, Pos touch/teclado
Módulos extra: lavandarias, cores, tamanhos, viaturas, obras
(permite adicionar módulo Vasp e balanças secção)

START III - G. COMERCIAL & POS &
MÓDULOS EXTRA II
RTL07

Facturação (compras/vendas), Conta corrente
(Recebimentos e Pagamentos), Exportação Contabilidade
Sage, Stocks, Comissões, Bancos, Avenças,
Retenção na fonte, Obras, Viaturas, Pos touch/teclado
Módulos extra: lavandarias, cores, tamanhos, viaturas, obras,
compostos (permite adicionar módulo Vasp e balanças
secção)

PRIME - 2/3 postos de trabalho, Mono-empresa (Base de dados MDB ou SQL)
POS (2 postos na mesma morada)
RTL28

POS Stand Alone / vendas em formato talão / entrada stock
manual/ vendas a débito

87 €

25 €

30 €

36 €

452 €

274 €

380 €

488 €

87 €

18 €

22 €

26 €

311 €

202 €

293 €

385 €

293 €

32 €

39 €

47 €

810 €

299 €

387 €

477 €

430 €

50 €

59 €

71 €

1 404 €

432 €

523 €

614 €

GESCAFÉ - Gestão de Restaurantes,
Cafetarias e Similares
RTL03

Exclusivo para Restauração
Mesmo produto que Pos Stand Alone - 1 posto de raiz
(sem impressões de cozinha nem divisões de contas- pode
adquirir módulo Multibanco, Video-Vigilância)

PRIME I - G. COMERCIAL & POS &
MÓDULOS EXTRA I
RTL10

2 postos na mesma morada - Facturação (compras/vendas),
Conta corrente (Recebimentos e Pagamentos), Exportação
Contabilidade Sage, Stocks, Comissões, Bancos, Avenças,
Retenção na fonte, Obras, Viaturas, Pos touch/teclado;
Módulos extra: Cores e tamanhos, bens em segunda mão /
lavandarias / Balanças de Secção (Grande Porte) / Papelarias
(permite adicionar módulo Vasp)

PRIME II - G. COMERCIAL & POS &
MÓDULOS EXTRA II
RTL11

3 postos na mesma morada & 3 empresas na mesma morada
Facturação (compras/vendas), Conta corrente (Recebimentos
e Pagamentos), Exportação Contabilidade Sage, Stocks,
Comissões, Bancos, Avenças, Retenção na fonte, Obras,
Viaturas, Pos touch/teclado
Módulos extra: Cor&tamanhos, lavandarias, Power On,
Encomendas, SMS
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Sage Retail

Modelo de Subscrição
Start

VISION - 5 postos de trabalho,
Mono-empresa (Base de dados SQL)
VISION I - GESTÃO COMERCIAL & POS
RTL15

Gestão comercial integral, incluíndo todos os módulos extras
e extensilbilidade/API

T. Activação

Plus

Modelo Tradicional**

Premium

Subscrição Mensal*

Start
Licença

Plus

Premium

Serviço Sage Care

680 €

71 €

85 €

102 €

2 481 €

513 €

592 €

682 €

–

8€

9€

10 €

141 €

72 €

86 €

104 €

–

9€

11 €

13 €

173 €

88 €

107 €

128 €

Postos adicionais
Posto adicional, local ou remoto
RTL50

(mesmos dados da Sede)
(a adicionar em linha START (a) e PRIME)

Posto adicional, local ou remoto
RTL55

(mesmos dados da Sede)
(a adicionar em linha VISION)

Modelo de Subscrição
Start

MÓDULOS (PRIME) - Não se aplicam valores de serviços
nem de postos aos módulos independentes

T. Activação

Plus

Modelo Tradicional**

Premium

Subscrição Mensal*

Licença

Morada Extra

RTL60

AdsViewer Duplo Ecran de Publicidade
(independentemente do nº de postos - por
local) - para RTL10, RTL06 e RTL07

130 €

130 €

RTL61

Check Price - Consulta de preços
para supermercado - por local,
independentemente do nº de postos - só
para RTL10

83 €

83 €

RTL62

Compostos

156 €

39 €

RTL63

Encomendas

156 €

78 €

RTL64

Exportação Contabilidade Primavera/
Eticadata/PMR/TI - sem desconto
revenda

26 €

–

RTL65

GesFiliais SEDE

308 €

–

RTL66

GesFiliais Loja (Preço por local)

99 €

–

RTL67

Interface Autovenda Sysdev(MSS)

261 €

–

RTL68

Interface Balanças de Grande Porte
(Balanças Gateway) - pode ser adquirido
juntamente com RTL06 e RTL07

156 €

78 €

RTL69

Interface com sistema de Video Vigilância
(apenas RTL10)

104 €

52 €

RTL70

Interface Franchising - Importação /
Exportação entre Sage Retail

104 €

–

–

6€

6€

6€

* O modelo de subscrição pressupõe a adesão a Débito Directo. Se pretende optar por outro método de pagamento, deverá subscrever 12 mensalidades em simultâneo.
** A aquisição de soluções através do Modelo Tradicional implica a aquisição conjunta de Licença+Serviço.
(a) Apenas em Modelo de Subscrição. Não é possível adicionar postos em linha START no Modelo Tradicional
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Sage Retail

Modelo de Subscrição
Start

MÓDULOS (PRIME) - Não se aplicam valores de serviços
nem de postos aos módulos independentes

T. Activação

Plus

Modelo Tradicional**

Premium

Subscrição Mensal*

Licença

Morada Extra

RTL71

Interface EDI Generix via Txt (Jerónimo
Martins/ Sonae/Auchan/AKI, etc).
Necessita de módulo encomendas.

287 €

–

RTL72

INTRASTAT

104 €

–

RTL73

Módulo Multibanco via Ingenico - só
funciona com serviço activo - Para
adicionar a RTL05/RTL06/RTL07/RTL10

156 €

156 €

RTL74

Lotes / Números de Série / Propriedades

235 €

78 €

RTL75

Power ON LOCAL (sistemas em rede
no mesmo local) - Preço por local,
independente do número de postos

203 €

156 €

RTL76

Power ON sobre Terminal Service para
lojas On-line - Licença base para a SEDE

412 €

–

RTL77

Power ON sobre Terminal Service lojas
On-line - Preço por terminal que se
conecte via terminal service

130 €

–

RTL78

Rotas para Interface Autovenda - Gratuíto
com o módulo Autovenda

–

–

RTL79

Contratos

79 €

–

RTL80

Tesouraria

204 €

–

RTL81

Via internet - Papelarias - Vasp - pode
ser adicionado a RTL06 e RTL07, RTL10
(gratuito em Vision)

130 €

–

RTL82

SMS (Envio de mensagens por telemóvel
/ modem)

52 €

–

SGC83

Extensibilidade / API (apenas disponível
em Prime/Vision)

305 €

–
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Sage Retail

Modelo de Subscrição
Start

SCRIPT de importação / exportação de dados

T. Activação

Plus

Modelo Tradicional**

Premium

Subscrição Mensal*

Start
Licença

RTL90

Elos_GCT

130 €

RTL91

GI

130 €

RTL92

INFARMED

Plus

Premium

Serviço Sage Care

156 €
–

1€

1€

1€

–

–

–

261 €

155 €

187 €

220 €

PRIME
303 €

126 €

151 €

182 €

VISION
524 €

141 €

170 €

203 €

RTL93

Malaquias

130 €

RTL94

Santos Cavaco

130 €

RTL95

SOPREI

130 €

Licenças Especiais (beneiciando empresários na abertura/diversiicação de vários negócios)
Licença adicional na mesma morada
RTL60

(NIF diferente, sócio comum)
(a adicionar em linha PRIME e VISION)
Mantém a licença inicial; A licença adicional tem igual
configuração, incluindo módulos.
Ex: 2 negócios diferentes no mesmo local fisíco (negócios
diferentes por elemento casal ou o mesmo empresário com
vários negócios diferentes).

Oferta

50% desconto na Solução,
Módulos e Postos Adicionais

Licença adicional para morada extra (NIF
RTL62

igual)
(a adicionar em linha PRIME e VISION)
Mantém a licença inicial; A licença adicional tem igual
configuração, excepto módulos.
Ex: Empresário que alarga o mesmo negócio a outros locais
(filiais, delegações,...).

Oferta

50% desconto na Solução,
Módulos e Postos Adicionais

Licença adicional para morada extra
RTL61

(NIF diferente, sócio comum)
(a adicionar em linha PRIME e VISION);
Mantém a licença inicial; A licença adicional tem igual
configuração, excepto módulos.
Ex:Empresário que abre negócios diferente do principal
noutros locais.

Oferta

Valor da Subscrição Mensal
da Solução

428 €

244 €

292 €

351 €

Oferta

Valor da Subscrição Mensal
da Solução

522 €

252 €

302 €

362 €

Licença adicional para franchisado
RTL63

(NIF diferente, sócio diferente, morada diferente)
(a adicionar em linha PRIME e VISION);
A licença do franchise deve ser SQL02/RTL10.

* O modelo de subscrição pressupõe a adesão a Débito Directo. Se pretende optar por outro método de pagamento, deverá subscrever 12 mensalidades em simultâneo.
** A aquisição de soluções através do Modelo Tradicional implica a aquisição conjunta de Licença+Serviço.
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Oferta Especial
2014
Tabela de Preços · 2014

Oferta Especial 2014
Gabinetes de Contabilidade TOC, Associações e Cooperativas

Modelo de Subscrição
Start

1 posto de trabalho, mono-empresa, mono-utilizador
FS001

T. Activação

Plus

Premium

Subscrição Mensal*

Sage Factura Fácil
Facturação (vendas) / conta corrente de vendas; Sem stock
Apenas disponível em modelo de subscrição/aluguer

87 €

13 €

16 €

19 €

Modelo de Subscrição
Start

≤ 10 empresas

1 posto de trabalho, mono-empresa, mono-utilizador
Contabilidade

T. Activação

Plus

≤ 60 empresas

Premium
> 60 empresas

Subscrição Mensal*

198 €

26 €

36 €

47 €

198 €

26 €

36 €

47 €

Gestão de Equipamentos e Activos

198 €

16 €

24 €

30 €

Gestão de Equipamentos e Activos com Módulo de Gestão Operacional

198 €

26 €

36 €

47 €

(Contabilidade Geral / Contabilidade Analítica e Secundária / Fluxos de Caixa / Centros de Custo / Orçamentação)

Gestão de Pessoal
(Processamento de Gestão de pessoal / Balanço Social / Independentes / Despesas / Eventos)

2 postos de trabalho, Multi-empresa na mesma morada (Base de dados MDB ou SQL, exporta contabilidade Sage)
SGC07

SGC08

SGC09

FACTURAÇÃO SERVIÇOS
Facturação (venda) / Conta corrente (Recebimentos e Pagamentos) / Exportação Contabilidade Sage / Tesouraria /
Bancos / Avenças / Retenção na Fonte / Sem stock

87 €

19 €

23 €

28 €

198 €

24 €

29 €

35 €

293 €

40 €

48 €

58 €

–

3€

4€

5€

87 €

21 €

29 €

37 €

PRIME II - GESTÃO COMERCIAL
Facturação (compras/vendas) / Conta corrente e Pagamentos / Exportação Contabilidade Sage / Stocks /
Comissões / Bancos / Avenças / Retenção na fonte / Obras / Viaturas / cores&tamanhos

PRIME III - GESTÃO COMERCIAL&TESOURARIA
Facturação (compras/vendas) / Conta corrente e Pagamentos / Exportação Contabilidade Sage / Stocks /
Comissões / Bancos / Avenças / Retenção na fonte / Obras / Viaturas / cores&tamanhos / Tesouraria (Gestão Títulos)

Postos adicionais
Posto adicional, local ou remoto
(mesmos dados da Sede)
(a adicionar em linha PRIME)

Analisador SAFT
Analisador Stand Alone

Licenças Especiais
RTL60

Licença adicional na mesma morada
(NIF Diferente, sócio comum);
Ex: Gabinete de Contabilidade que faz a contabilidade de N empresas (com NIF diferente)

Oferta

50 desconto na Solução,
Módulos e Postos Adicionais

RTL62

Licença adicional para morada diferente
(NIF igual)
Mantém a licença inicial. A licença adicional tem igual conﬁguração.
Ex: Filiais, delegações, portateis.

Oferta

50 desconto na Solução,
Módulos e Postos Adicionais

RTL61

Licença adicional para empresa diferente
(NIF Diferente, sócio comum)
(Encomenda tem de ser acompanhada de comprovativo);
Ex:Empresário que abre outro Gabinete de Contabilidade noutro local

Oferta

Valor da Subscrição Mensal
da Solução

Entidades Empresariais com o CAE 69200 (Gabinetes de Contabilidade), 94110 (Associações Empresariais e Comerciais)
* O modelo de subscrição pressupõe a adesão a Débito Directo. Se pretende optar por outro método de pagamento, deverá subscrever 12 mensalidades em simultâneo.
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Informação Complementar
Condições de upsell, alteração de licenças, descontos de fidelidade
Ensino, Associações e Colectividades sem fins lucrativos
Valores de tratamento administrativo

Modelo de Subscrição
T. Activação

Subscrição Mensal*

Serviço Sage Care

50% TA1

SM1

(L1 - L0)+50%*S1

TA1-TA0

SM1

L1 - L0 + S1

fora da data de renovação

–

–

L1 - L0 (a)

Sem contrato

–

–

L1-L0+S1 Plus

na data de renovação

–

–

S1

fora da data de renovação

–

–

Gratuito (a)

Sem contrato

–

–

S1Plus

Upsell entre Linhas de Produto
De produtos de Entry-Level para SME
na data de renovação

Entre produtos
da divisão SME

Upsell de Soluções
Descontinuadas e de
Soluções não Certificadas (c)

Modelo Tradicional**

Legenda:
TA 0 - Taxa de Ativação da solução de origem;
TA 1 - Taxa de Ativação da solução de destino;
SM 1 - Subscrição Mensal da solução de destino.

L0 - Preço de Venda da Solução de origem;
L1 - Preço de Venda da Solução de destino;

S1 - Preço de Venda do Serviço de destino;

Notas Gerais
(a) As datas do Contrato mantém-se.

Modelo de Subscrição

Modelo Tradicional**

Condições

Condições

Gratuito

Gratuito

Reposição/Reemissão de licenças anteriores
(a) ou actuais (b)

25 €

25 €

Alteração de Denominação Comercial de
Empresas/ Morada Talão / Morada Licenciamento

50 €

50 €

Alteração de Licenças
Alteração de contactos genéricos

(inactivando licença anterior) (a) (c)

Alteração de NIF

na data de renovação

(mantendo um dos sócios) (d)

Oferta TA e
mantém SM

20% do valor da Licença. (e)

fora da data de renovação

Trespasse

Gratuito
se a renovação se efectuar no nível Plus

50% TA + SM

50% do valor da Licença ou
valor do Serviço de nível superior.
(O maior dos dois valores; fica com a data do
Trespasse)

Condições Especiais para Alteração de Licenças
(a) Com envio de comprovativo e após autorização dos Serviços Comerciais Sage; Valor administrativo, sem desconto na venda pelos parceiros;
(b) Produto sem desconto de venda;
(c) Produto com margem de 10% (Parceiro) na venda;
(d) Todas as aplicações têm de ter Serviço Sage Care ativo.
(e) As datas do Contrato mantém-se.

Licenças SQL Server
LSQL - Licenças SQL Server 2005/08 para utilização com produtos Sage “Runtime
Restricted Use”

100 €

(Preço por posto)

Nota: Produto sem desconto de venda
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Informação Complementar
Condições de upsell, alteração de licenças, descontos de fidelidade
Ensino, Associações e Colectividades sem fins lucrativos
Valores de tratamento administrativo

Descontos de Fidelidade no Serviço Sage Care (Renovações no mês da data Fim do Serviço)

Condições

1 Serviço Sage Care (a)

10% Desconto

2 Serviços Sage Care

25% Desconto

3 Serviços Sage Care

30% Desconto

4 ou mais Serviços Sage Care

35% Desconto

Condições de Renovação:
- Renovações na data im de Serviço Sage Care - Aplica-se os PVP’s com desconto de Fidelidade;
- Renovações até 3 meses após a data im do Serviço Sage Care - aplicam-se os PVP’s sem desconto de Fidelidade;
- Clientes com versão de licença desatualizada, sem Serviço Sage Care e que estejam numa versão anterior - aplicam-se os PVP’s dos serviço de nível superior
ao que expirou, sem desconto de Fidelidade;
- O desconto de Fidelidade não é cumulativo com outros descontos em vigor;
(a) Sage Retail, GesRest e Sage Gestão Comercial beneiciam exclusivamente de um único desconto de idelidade (10%) e não inluenciam descontos de
Fidelidade de outras linhas de produtos.

Ensino, Parceiros, Associações e Colectividades sem ins lucrativos
Licenças
Serviços

70% Desconto sobre PVP
da licença escolhida

Condições Especiais para Ensino, Parceiros, Associações e Colectividades sem fins lucrativos:
- Com envio de comprovativo e após autorização dos Serviços Comerciais Sage
- Em novos clientes apenas está disponível em subscrição
- Pode aplicar-se para parceiros na aquisição de aplicações para uso interno da gestão da sua empresa uando não abrangidas pelos direitos adquiridos ao abrigo
co contrato de parceiro

Diversos (Valores de tratamento administrativo)
Portes (Continente)

8€

Portes (Ilhas)

12 €

Falta de comparência à formação

100% valor da inscrição

Registo de encomendas feitas por outras vias que não o Portal mySage ou o Parceiros.net

25 €

Taxa de devolução de software após período legal de devolução (30 dias). Nota: Consutar
as Condições Gerais de Venda.

60% valor da factura

Relatório Certificação Técnica

25 €

Reemissão Certificado Formação Profissional (Sage Institute)

25 €

Relatório Anual de Formação Assistida (Sage Institute)

25 €

Plano de Formação Anual (Sage Institute)

100 €

Cedência de Sage Training Pass entre nº de contribuintes distintos

25 €

Reemissão de licenças antigas

25 €

Reemissão cartão de técnico certificado (gratuito no âmbito de alteração de estatuto)

25 €

Alteração do método de pagamento ( via Parceiro para Débito Directo ) fora da data de
renovação

25 €

Nota: Não se aplicam descontos de revenda
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Condições Gerais de Venda

Nas presentes Condições Gerais de Venda os termos a seguir referidos têm o seguinte signiicado:
Produtos: Aplicações, actualizações, materiais, suportes de venda e todos os outros produtos com estes relacionados.
Aplicações: Conjunto completo de programas informáticos concebidos para serem fornecidos a vários Utilizadores tendo em vista uma mesma aplicação e
uma mesma função. O termo aplicação é entendido na documentação como referindo-se ao programa. O termo software poderá ser utilizado com o mesmo
signiicado.
Actualizações: Novas versões do produto compreendendo modiicações e novas funcionalidades relativamente à versão já em uso. O termo upgrade poderá
ser utilizado com o mesmo signiicado.
Serviços: Formação, assistência, recuperação de icheiros e qualquer outro serviço com estes relacionado.
Distribuidor: Sociedade cuja actividade seja a venda de produtos informáticos ou assistência à gestão de um Utilizador, de acordo com o seu objecto social.
Utilizador: Pessoa singular ou colectiva, que explora as funcionalidades das aplicações Sage para as suas necessidades de gestão interna.
Território: Portugal continental e regiões autónomas dos Açores e Madeira.”

Objecto
As presentes Condições Gerais de Venda aplicam-se aos produtos e serviços Sage para os Parceiros estabelecidos no território. Toda a encomenda enviada por um Distribuidor implica a aceitação por parte deste das presentes Condições Gerais de Venda que prevalecem sobre todas as condições de compra
do Distribuidor que não tenham sido expressamente aceites pela Sage Portugal.

Produtos e Novas Versões
A Sage Portugal reserva-se o direito de, em função das necessidades comerciais e evoluções técnicas, acrescentar ou retirar produtos e serviços do seu
catálogo e modiicar a sua composição ou características sem que qualquer indemnização lhe possa ser reclamada a esse título. A Sage Portugal envidará
todos os esforços para comunicar aos Parceiros tais modiicações no menor prazo possível, mas caberá ao Parceiro informar-se junto da Sage Portugal,
antes de colocar qualquer encomenda, veriicar a disponibilidade, a composição e as características dos produtos. As apresentações dos produtos nos
documentos comerciais da Sage Portugal não têm valor contratual.

Preços
O preço de venda dos produtos e serviços comercializados pela Sage Portugal corresponde à Tabela de Preços indicativos de venda em vigor na data da
encomenda, deduzido da margem de comercialização concedida ao Parceiro em função das condições que são aplicáveis e que lhe serão comunicadas a
seu pedido. A Sage Portugal publica pelo menos uma vez por ano uma nova Tabela de Preços indicativos de venda e a data da respectiva entrada em vigor.
Compete ao Parceiro, antes de colocar qualquer encomenda, veriicar que dispõe da tabela de preços indicativos de venda em vigor.

Condições de Pagamento
A primeira encomenda de produtos de um Parceiro bem como as encomendas de serviços são pagas por cheque ou transferência bancária até á data da
encomenda. Para as outras encomendas o prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data da factura, mediante cheque pré datado.
A Sage Portugal poderá ixar um montante máximo para o crédito a conceder ao Parceiro, devendo todas as encomendas que ultrapassem esse limite ser
pagas na data da encomenda.
Todo o atraso de pagamento dará lugar, oito dias após notiicação sem resposta, ao pagamento de juros de mora à taxa anual de 12% calculados por dia
de atraso.
Em caso de não pagamento duma só factura na sua data de vencimento, a Sage Portugal poderá, sem aviso prévio, exigir o pagamento imediato de todas
as importâncias em dívida pelo Parceiro, modiicar o limite máximo de crédito acordado e/ou suspender a execução de todas as encomendas ou entregas
em curso.

Reserva de propriedade
A Sage Portugal reserva a propriedade dos produtos vendidos até ao pagamento integral do preço e juros bem como de qualquer prestação acessória.
A entrega de uma letra ou outro título constitutivo de uma obrigação de pagamento não constitui um pagamento no sentido destas Condições Gerais de
Venda.
No caso de não pagamento nos prazos convencionados a venda será anulada, no caso de a Sage Portugal assim o entender, oito dias após notiicação
sem resposta. Os produtos deverão nesse caso ser imediatamente devolvidos à Sage Portugal a expensas do Parceiro.
Em caso de cessação de pagamentos ou liquidação judicial do Parceiro as mercadorias poderão ser reclamadas nos termos das disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
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Condições Gerais de Venda (cont.)
Propriedade Intelectual
O Parceiro compromete-se a não violar, directa ou indirectamente, os Direitos de Autor relativos aos Produtos objecto deste Contrato. Por isso mesmo, o
Parceiro compromete-se a não suprimir, nem a alterar as menções ou avisos de Direito de Autor que igurem nas aplicações e em todo e qualquer documento, seja de que natureza for, em que tais indicações sejam exibidas.
O Parceiro compromete-se a empregar os seus melhores esforços para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual da Sage Portugal. O Parceiro
não tem qualquer direito de reprodução das aplicações e compromete-se a respeitar qualquer método utilizado pela Sage Portugal para protecção das
suas aplicações.
O Parceiro compromete-se a não utilizar as marcas da Sage Portugal sem o acordo prévio e expresso desta e a não atentar contra as marcas da Sage
Portugal, seja de que maneira for.

Informação dos utilizadores
Se bem que as aplicações funcionam sobre a maioria dos materiais e sistemas standard, cabe ao Parceiro veriicar a sua adequação às necessidades e ao
ambiente tecnológico do Utilizador tendo em conta, nomeadamente, as especiicações materiais e sistemas necessários ao bom funcionamento de cada
aplicação.
O Parceiro deve igualmente chamar a atenção dos Utilizadores para as Condições Gerais de Utilização do software reproduzidas no catálogo de produtos
e serviços e na Licença de Utilização, nomeadamente, as cláusulas de garantia e de responsabilidade da Sage Portugal bem como o seguinte facto:
• O Utilizador deve aceitar e respeitar as Condições Gerais de Utilização do Software.
• O Utilizador dispõe apenas de uma concessão de direito de uso, pessoal não exclusiva e não transferível, do Software.
• O Utilizador não poderá, em caso algum, atentar, directa ou indirectamente, contra os direitos de propriedade intelectual da Sage Portugal sobre o Software.
• Para uma utilização óptima das aplicações o Parceiro deve assegurar que o Utilizador dispõe das competências necessárias para funcionar com o Software e deve recomendar-lhe a subscrição de um Serviço da Sage Portugal.
• O preenchimento dos dados sobre o Utilizador que iguram na encomenda são necessários para o tratamento dos pedidos. Pode ser solicitado o direito
de acesso e rectiicação desses dados nos termos da lei em vigor. O Parceiro reconhece ter informado as pessoas às quais fornece os dados que estes
serão comunicados à Sage Portugal (art.º 10º e 11º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro de 1968).

Garantia
O Parceiro deve chamar a atenção do Utilizador para o facto de que a Sage Portugal lhe concede uma garantia contratual por um prazo de 30 dias a contar
da data da factura emitida pela Sage Portugal e isto unicamente em caso de anomalia de instalação reprodutível, imputável exclusivamente ao Software.
Esta garantia é dada sob reserva de que o Utilizador tenha respeitado os procedimentos descritos na documentação.
No âmbito desta garantia a Sage Portugal compromete-se a fornecer ao Utilizador um novo exemplar do produto em suporte após a recepção do produto
defeituoso na sua embalagem original, por correio registado com aviso de recepção.
As despesas de devolução são a cargo do Utilizador.

Responsabilidade
A distribuição dos produtos realiza-se sob o controlo, direcção e responsabilidade do Parceiro. A Sage Portugal assegura, salvo casos particulares, a
comercialização dos seus produtos através do seu canal de distribuição. A Sage Portugal reserva-se, por outro lado, o direito de comercializar a evolução
dos seus produtos e serviços ao conjunto dos Utilizadores de Software Sage Portugal, actuais ou futuros.
No âmbito das presentes Condições Gerais de Venda a Sage Portugal, editora de aplicações standard, apenas tem uma obrigação de meios.
Se a responsabilidade da Sage Portugal for reconhecida por uma decisão deinitiva de uma jurisdição competente a título de um Produto ou Serviço encomendado por aplicação das presentes Condições Gerais de Venda, e até ao limite máximo permitido pela lei aplicável, o montante máximo de compensação ao qual poderá ser condenada, seja qual for o fundamento da responsabilidade da Sage Portugal, coincide com o preço a pagar pelo Revendedor pelo
Produto ou Serviço em razão de um prejuízo resultante da sua actividade de Revendedor.

Devoluções
Todas as devoluções de produtos deverão ser, antecipada e expressamente, aceites pela Sage de acordo com as condições em vigôr e serão efectuadas
por conta e risco do Parceiro. Os produtos deverão ser devolvidos na sua embalagem original.
Não serão aceites devoluções de produtos/serviços (produto) adquiridos ao abrigo de condições especiais, vulgo “campanhas”.
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Condições Gerais de Venda (cont.)
Prazos e condições das Devoluções
Produtos Novos / Up Sell / Cross Sell / Serviços Sage
Não serão aceites devoluções (pedido de nota de crédito) cuja data de recepção / pedido na Sage seja superior a 30 dias sobre a data da factura respectiva.
Após essa data, e após análise da direcção comercial / inanceira o valor aceite será 50% do valor da factura.
Condições de Renovações / Devoluções dos Serviços Sage
As condições de renovação dos Serviços Sage são as seguintes:
A regra que é aplicada pela Sage é que todas as Renovações são feitas automáticamente na data de vencimento, ou seja um ano após a data da emissão
da factura do Serviço contratado. Toda e qualquer alteração (rescisão do Serviço, alteração do Serviço ou outros ) terá de ser comunicada à Sage pelo
Parceiro acompanhada da justiicação do utilizador, por escrito, nos 30 dias que antecedem a data de renovação do Serviço Contratado.
A Sage, 30 dias antes do vencimento dos Serviços, tem o procedimento de informar por escrito os utilizadores subscritores dos Serviços Sage a data da
Renovaçao dos Serviços contratados, mas cabe ao Parceiro proceder à comunicação da renovação desses Serviços junto da sua lista de clientes subscritores uma vez que é da sua responsabilidade a facturação desses serviços. A comunicação da Sage não substitui a comunicação / aviso que o Parceiro
deverá fazer.
Quanto às devoluções (pedido de Créditos) das renovações dos Serviços, após a facturação da Renovaçao dos Serviços não serão aceites devoluções ,
isto porque o Parceiro tem 30 dias para contactar o utilizador e avaliar a sua vontade de renovar o Serviço Contratado.

Disposições particulares para a exportação
As presentes disposições aplicam-se às encomendas de produtos e serviços para fora do território.
O pagamento deverá sempre ser efectuado na data da encomenda.

Lei aplicável e jurisdição competente
As presentes Condições Gerais de Venda serão submetidas à lei portuguesa.
Em caso de litígio emergente destas Condições Gerais de Venda as partes escolhem o Tribunal da Comarca do Porto como foro competente renunciando
expressamente a qualquer outro.
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