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Custo de envio Portugal Continental 

 

 

 

Escalão de Peso 

 

 

Preços 

0 Kg até 0.500 Kg 3.50€ 

0.5001 Kg até 5 Kg 5€ 

5.0001 Kg até 30 Kg 9€ 

Prazo de entrega:  

48h até ao Máximo de 5 dias úteis (salvo erros alheios à nossa empresa) 

 

  Rutura de stock:  

Informamos novo prazo de entrega e/ou devolvemos o valor da encomenda 

 

 

Custo de envio Portugal – ILHAS  

(serviço Barco consultar prazo de entrega) 

 

 

Escalão de Peso 

 

 

Preços 

0 Kg até 0.500 Kg 5€ 

0.5001 Kg até 2 Kg 8€ 

2.0001 Kg até 5 Kg 15€ 

5.0001 Kg até 10 Kg 25€ 

10.0001 g até 15 Kg 30€ 

15.0001 g até 30 Kg 35€ 

Prazo de entrega:  

Clique aqui para ver prazos de entrega do nosso prestador 

 

  Rutura de stock:  

Informamos novo prazo de entrega e/ou devolvemos o valor da encomenda 
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Custo de envio Portugal Continental ( À COBRANÇA) 

 

 

 

Escalão de Peso 

 

 

Preços 

0 Kg até 0.500 Kg 5.50€ 

0.5001 Kg até 5 Kg 7.50€ 

5.0001 Kg até 30 Kg 15€ 

Prazo de entrega:  

48h até ao Máximo de 5 dias úteis ( salvo erros alheios à nossa empresa) 

 

  Rutura de stock:  

Informamos novo prazo de entrega e/ou devolvemos o valor da encomenda 

 

 

Custo de envio Portugal – ILHAS ( À COBRANÇA) 

(serviço Barco consultar prazo de entrega) 

 

Escalão de Peso 

 

 

Preços 

0 Kg até 0.500 Kg 5.50€ 

0.5001 Kg até 2 Kg 8€ 

2.0001 Kg até 5 Kg 18€ 

5.0001 Kg até 10 Kg 25€ 

10.0001 g até 15 Kg 30€ 

15.0001 g até 30 Kg 35€ 

Prazo de entrega:  

Clique aqui para ver prazos de entrega do nosso prestador 

 

  Rutura de stock:  

Informamos novo prazo de entrega e/ou devolvemos o valor da encomenda 

 

Nota:  

Por motivos de segurança, quando a encomenda é feita à cobrança pedimos o 
pagamento dos portes de envio antecipadamente. Será enviado um email pela 
nossa equipa. 
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Custo de envio Espanha 

 

 

Escalão de Peso 

 

 

Preços 

0 Kg até 2 Kg 6€ 

2.0001 Kg até 5 Kg 8.50€ 

5.0001 Kg até 10 Kg 10€ 

10.000 Kg até 30 Kg 20€ 

Prazo de entrega:  

72h até ao Máximo de 5 dias úteis (salvo erros alheios à nossa empresa) 

 

  Rutura de stock:  

Informamos novo prazo de entrega e/ou devolvemos o valor da encomenda 
 

Custos associados a Trocas e ou Devoluções 

• Em qualquer das situações, à exceção de produtos com defeito fabrico, 
os respetivos custos com portes de envio e custos de devolução, serão 
da responsabilidade do consumidor. De acordo com o Decreto-Lei n.º 
24/2014, de 14 de Fevereiro (no seu artigo 13º nº1 e nº2).  
No entanto, o nosso serviço de Apoio ao cliente poderá prestar todo 
auxílio a tornar o processo o mais simples e célere possível para o 
consumidor. 
 
Não serão aceites, nem levantadas, devoluções e/ou trocas em que o 
envio seja feito à cobrança para as instalações da "FARDAS D´ELITE" 

Portes Gratuitos* 

• O levantamento de produtos nas nossas Lojas Físicas está isento de custos 

de envio e/ou processamento. 

• Em compras superiores a 60€ os Custos de envio são Gratuitos, exceto 

em método de pagamento à cobrança e envios para as Ilhas. 

• Envio para as Ilhas, beneficiam de 50% de desconto no Custos dos Portes 

em compras superiores a 60€, exceto em método de pagamento à cobrança. 

• Envio para o Distrito de Setúbal beneficiam de Portes Gratuitos, desde que 

cumulativamente: 

-  sejam compras superiores a 35€ 

-  com código postal pertencente a Setúbal 

- e efetuadas com pagamento automático (exclui-se pagamentos à cobrança). 

 

Nota: Esta informação não dispensa a leitura atenta dos Termos e condições. 
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