Envio

Envio para Portugal
O serviço de envio para Portugal é igual para todas as localidades.
O envio é feito em correio registado, logo todo o correio registado é urgente, o prazo de
entrega assim que enviado é de 1 dia útil, no máximo 3 dias.
Após receber mos o vosso pedido de encomenda:
Se disponível em stock; Envia-mos no próprio dia ou no dia seguinte.
Se não disponível em stock; Demora mos 1 a 2 dias no máximo para procedermos a sua
realização e posteriormente envia-lho.
O envio pode ser feito á cobrança onde carece de uma taxa cobrada pelos correios CTT de
1,40 euros
ao valor de envio.

Preços de envio:

- Encomendas até 500g =3,25 euros.
- Encomendas de 500g a 2kg = 6,25 euros.
- Encomendas com mais de 2kg até 5Kg =12 euros.( Ems18, o correio terá de ser
entregue obrigatóriamente até ás 18h dia seguinte).

- Estes valores incluem valor de envio + (envelope almofadado ou caixa de cartão).

Envios para Europa e resto do Mundo:
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Envio para a Europa
O envio é feito em correio registado, logo todo o correio registado é urgente, o prazo de
entrega:
Não fazemos envios contra reembolso.
Após receber mos o vosso pedido de encomenda:
Se disponível em stock; Envia-mos no próprio dia ou no dia seguinte.
Se não disponível em stock; Demora mos 1 a 2 dias no máximo para procedermos a sua
realização e posteriormente envia-lho.
A encomenda demora 2 dias até chegar a Lisboa para expedição internacional.
Assim que expedida de Lisboa o tempo para chegar a sua casa é de 5 a 7 dias úteis no
máximo.
O tempo para receber a sua encomenda varia de 7 a 9 dias úteis.

Envio fora da Europa

Zone 1, Zone 2, Zone

Importante:

Não fazemos envios contra reembolso.

Terá de fazer o pagamento através de paypal.
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Se não têm conta paypal crie a sua em www.paypal.com.

Método seguro utilizado mundialmente para compras na Internet.

O envio é feito em correio registado, logo todo o correio registado é urgente, o prazo de
entrega:

Após receber- mos o vosso pedido de encomenda:

Se disponível em stock; Envia-mos no próprio dia ou no dia seguinte.

Se não disponível em stock; Demora- mos 1 a 2 dias no máximo para procedermos á sua
realização e posteriormente envia -lo.

Após o nosso envio:

A encomenda demora 2 dias até chegar a Lisboa para expedição internacional.

Assim que expedida de lisboa o tempo para chegar a sua casa é de 15 a 30 dias úteis no
máximo.

O tempo para receber a sua encomenda varia de 17 a 30 dias úteis.

Para encomendas fora da Europa se esta for alvo de inspeção aduaneira na alfândega
poderá atrasar o prazo de entrega de
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15 a 20 dias
, não somos responsáveis se aplicarem taxas de desalfandegamento.

Não haverá razão alguma para a encomenda ser apreendida pois a sua comercialização
poderá ter vários fins legais como por exemplo:

Grande auxiliar para o uso no jardim ou campo agrícola, para manter e proteger as aves fora
dos seus frutos, colheita, pomares, vinhas e hortas é prático e não vai machucar as aves. Fácil
de instalar, solução prática e segura.

Utilizar nas suas instalações, voadeiras, viveiros, ou outras grandes áreas, para qualquer tipo
de aves, elas capturarão as suas aves facilmente sem ferimentos.

Institutos certificados de estudo das aves.

Pessoas certificadas.

No entanto não nos responsabilizamos pelo uso indevido dos nossos produtos por parte do seu
utilizador.

Verifique sempre os critérios de utilização e leis do seu País antes de adquirir qualquer
produto.

Não nos responsabilizamos pelo extravio da sua encomenda, acionaremos os meios de
averiguação através do código de registo onde o prazo de resposta pelas entidades de envio é
de 30 a 60 dias, daremos o feedback assim que esta autoridade nos transmita informação.
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