PAGAMENTOS E CONDIÇÕES

PROTECÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE

A utilização deste site não implica a necessidade de identificação excepto nas funcionalidades que nece
A Ciclonatur Desportos Lda. compromete-se a não divulgar os dados pessoais do registo, por qualquer

CONDIÇÕES DE VENDA

Os preços anunciados já incluem IVA à taxa legal e demais taxas e tarifas devidas para Portugal Contin

As encomendas serão entregues por via postal, sendo o cliente informado préviamente à finalização da

O cliente tem um período de 14 dias após a data da compra para proceder à devolução da mercadoria e

Os produtos novos vendidos pela Ciclonatur Desportos Lda gozam de uma garantia de dois anos contra

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e poderão não corresponder exactamente ao prod

O cliente procederá ao pagamento integral da encomenda aquando da recepção da mesma na sua mor
O pagamento da encomenda pode ainda ser feito préviamente por transferência bancária ou Paypal.

No caso de pagamento por transferência bancária a encomenda só será enviada após a recepção do va
Qualquer questão relativa a trocas, garantia, serviço pós-venda, sugestões ou reclamações podem ser

Encomendas enviadas para países não pertencentes à Comunidade Europeia poderão acrescer de imp

Preços válidos excepto erro ou ruptura de stock. A Ciclonatur Desportos Lda reserva o direito de alterar

O registo e utilização dos serviços oferecidos neste site pressupõem a aceitação destas condições de u

MÉTODOS DE PAGAMENTO

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
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Assim que todo o material da encomenda esteja disponível para entrega, ser-lhe-á enviado um e-mail c

O cliente, através do seu banco, efectua a transferência para a conta da Loja do GPS e assim que a ver

Por norma as transferências demoram cerca de 24h (1 dia útil) a chegar ao destino, podendo variar con

Dados Bancários:

IBAN: PT50 0010 0000 1790 1660 0014 2

Nesta modalidade de pagamento, a Loja do GPS suporta os custos de envio para a morada indicada, d

Encomendas para Portugal continental de valor menor do que 100.00€ serão acrescidas de 6€ de porte

Envios para as ilhas dos Açores e Madeira serão acrescidas de custos de envio de 16,00€.

À COBRANÇA (CONTRA REEMBOLSO)

A encomenda é confirmada ao cliente e posteriormente enviada através de Correio Expresso à cobranç

Neste método de pagamento a Loja do GPS não suporta os custos de envio (no valor de 9,00€) e só es

2/3

PAGAMENTOS E CONDIÇÕES

PAYPAL

A encomenda é paga pelo sistema PayPal e confirmada ao cliente. Posteriormente é enviada através de

Neste método de pagamento a Loja do GPS não suporta os custos de envio (no valor de 9,00€ para Po
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