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Condições para Serviço de Expedição de Encomendas 

 

 
1. Todas as mercadorias viajam por conta e risco do nosso cliente. 

2. O custo do transporte é sempre debitado á parte. Consulte as nossas Tabelas 

de Portes em vigor para Portugal Continental e Ilhas. 

3. Os preços constantes das Tabelas referidas no ponto anterior não incluem taxa 

de iva. 

4. Encomendas com necessidades de embalagem especiais, podem ter custos 

adicionais a debitar á parte. 

5. O nosso serviço de transporte para Portugal Continental, garante a entrega da 

encomenda até ás 19.00H do dia seguinte, para encomendas registadas pelos 

nossos serviços comerciais até ás 12.00H do dia anterior. 

6. O cumprimento da prestação do serviço ocorre com a entrega da mercadoria 

ao destinatário. 

7. Durante a entrega, o destinatário deve verificar o estado da embalagem, e 

caso verifique que esta apresenta algum vício ou defeito ( esmagada, 

rasgada, molhada,etc.), deve no momento da entrega da encomenda, 

fotografar e registar por escrito na Guia do Transportador , descrevendo a 

anomalia. 

8. A mercadoria deve ser verificada e conferida. Não sendo possível estes 

procedimentos no momento da entrega da encomenda, deve ser também 

colocado no documento de entrega do transportador, a seguinte anotação : 

“sujeito a verificação e conferimento”. 

9. Qualquer incidente ou dano que o destinatário registe com a encomenda ( 

embalagem ou produto ), deve comunica-lo por escrito aos nossos serviços de 

pós-venda num prazo máximo de 12 horas após a recepção da mercadoria. 

10. O não cumprimento dos requisitos referenciados nestas condições, pode levar 

á recusa de qualquer responsabilidade por parte do nosso prestador do serviço 

de transporte, e/ou a recusa pelos nossos serviços de uma eventual 

reclamação.   
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