AS IMAGENS AQUI APRESENTADAS SÃO APENAS EXEMPLOS PARA
ORIENTAÇÃO DO CLIENTE. CONTACTE-NOS E SAIBA QUAIS AS
OPÇÕES DISPONÍVEIS.

Ramo de Oferta Exótico

Ramo de Oferta Formal Romântico

mínimo 25! + entrega

mínimo 30! + entrega

Composição com plantas
e/ou flores naturais

Arranjo em Base ou Cesto
mínimo 30! + entrega

mínimo 35! + entrega

Arranjos Fúnebres - Palma – mínimo 30! + entrega
Coroa – mínimo 100! + entrega

Custo da entrega – Variável consoante a distância do destinatário em relação a Almancil.
IVA incluído à taxa em vigor.

Recepção de pedidos – 289399548; 966006164 e 912612122.
Atendimento personalizado via telefone, 7 dias por semana, das 07h00 às 24h00
Para o concelho de Faro – mínimo 6 horas de antecedência
Restantes concelhos do Algarve – mínimo 12 horas de antecedência

Entrega de pedidos
Dias úteis de segunda a sexta, das 08h00 às 20h00, para Almancil, Quinta do Lago,
Loulé, Faro, Quarteira, Vilamoura
Sábados, Domingos, Feriados, dias festivos ou entregas fora do horário normal (das
20h00 às 08h00) estão sujeitas a confirmação e será acrescida uma taxa de 25!.

A hora da entrega poderá ter uma variação até 60 minutos sobre a hora prevista.
HOTÉIS, HOSPITAIS, organismos de Estado ou grandes Empresas – a entrega
poderá ser efectuada na respectiva recepção caso o protocolo da entidade assim o
determine.
Entregas no Estrangeiro e restantes distritos Nacionais
Pedidos com mínimo de 24h antecedência de 2ª a 6ªf. Sujeitos a confirmação de
horários e preços.

Forma de Pagamento
Após o seu contacto telefónico e logo que confirmada a viabilidade do pedido,
deverá proceder ao pagamento por transferência bancária:
NIB 003500160000085980007

IBAN PT50003500160000085980007
BIC: CGDIPTPL

Reclamações – Até 12 horas
Toda e qualquer anomalia que ocorra neste serviço, deverá ser-nos imediatamente
comunicada por telefone, a fim de podermos proceder à sua correcção.

Home Deliveries
Minimum prices of flowers, for home deliveries:
- Hand tied bouquet – 25!
- Baskets or Compositions(in floral foam) – 35!
- Compositions with plants – 35!
- Funeral Flowers – 30!
more delivery service. Taxes included.
Please contact us for further information, about flowers and colors available
We accept orders with at least 6 hours in advance, for Almancil – Quinta do Lago.
+351289399548 - +351912612122 - +351966006164

