cestamania
Dados do Remetente
•

Nome Completo:

•

Endereço:

•

Cód. Postal:

•

Telefone:

Fax:

•

Email:

NIF:

Tipo de Cesta / Especificações:
•

Cesta Café da Manhã

•

Cesta de Queijos e Vinhos

•

Cesta de Maternidade

•

Cabaz de Natal

•

Outra

(se pretender personalize a fruta, iogurte e jornal diário ou
revista semanal) – por favor, forneça sempre alternativas para
a fruta

Dados do Destinatário
•

Nome Completo:

•

Endereço:

•

Cód. Postal:

•

Telefone:

•

Notas:

•

Mensagem a imprimir no Cartão:

Assinado por:

cestamania
Data e Hora para a entrega da Cesta
(Entregas fora do horário comercial ficam sujeitos a confirmação)
Em situações normais, a c e s t a m a n i a aceita pedidos em, no
máximo, 48 horas antes da entrega da Cesta. De acordo com o local
escolhido, esse prazo pode ser maior. Assim, faça o seu pedido com a
máxima antecedência para que o possamos atender da melhor forma
possível.
Em situações especiais, por favor entre em contacto pelo telefone 964600227, ou
envie-nos um email (cestamania@esoterica.pt ou info@cestamania.com) para
que possamos analisar a entrega do seu pedido.
•

Data para a entrega:

•

Período de entrega:

Forma de Pagamento
Para sua própria segurança, não trabalhamos com cartões de crédito.
Como tal, aconselhamos o pagamento através de depósito bancário ou
através de transferência bancária. O montante deve estar disponível, no
máximo, 48 horas antes da entrega do pedido (2 dias úteis).
No entanto, aconselhamos o pagamento após a adjudicação da mesma,
sendo este depósito uma garantia que a encomenda efectuada é fidedigna
e podermos garantir e agendar a entrega da cesta.
Depósito Bancário ou Transferência Bancária
o

Milllennium BCP
CESTAMANIA de Carla Alexandra Borges das Neves Jerónimo
Conta n.º: 260 239 652
NIB: 0033000000260239652 05

o

Caixa Geral de Depósitos
Carla Alexandra Borges das Neves Jerónimo
Conta n.º: 0001 011183800
NIB: 0035000100011183800 41

Nota: Para podermos verificar os depósitos, agradecemos que como referência
indique sempre o seu nome ao caixa do Banco ou na transferência bancária.
•

Valor do Depósito:

•

Data do Depósito:

