
Condições gerais de venda 

Artigo 1º- Objeto  
As presentes CONDIÇÕES GERAIS E PARTICULARES DE  VENDA ONLINE 
definem as condições de venda, livremente estabelecidas entre o “Amor da 
Joana” e o UTILIZADOR, desde o ato da compra, entendida esta como efetiva 
após o pagamento- e os diversos serviços prestados pelo “Amor da Joana”, tais 
como os modos de pagamento colocados à disposição do Utilizador e as 
condições de entrega, troca ou devolução de produtos adquiridos que lhe serão 
facultados. Regulam todas as fases necessárias à realização e garantindo 
ainda o acompanhamento das transações comerciais entre as duas partes. 
 
Artigo 2º – Encomenda 
O Utilizador pode efetuar a sua encomenda, através do processo de compra 
designado no www.namorarportugal.pt , sendo para o efeito necessário facultar 
os seus dados pessoais, tais como o nome, morada, endereço de e-mail, entre 
outros que lhe serão solicitados no formulário de encomenda, devendo 
preencher todos os campos obrigatórios. Ao efetuar a compre, entendida esta 
no momento de pagamento, o UTILIZADOR manifesta inequivocamente a sua 
integral aceitação das CONDIÇÕES GERAIS E PARTICULARES DE VENDA 
ON-LINE, dos preços, cores, tamanhos e descrição dos produtos que escolheu 
adquirir e que constam no seu formulário de encomenda. É aceite entre as 
partes que qualquer diferendo sobre estes pontos será resolvido com base na 
troca direta de informações e com todas as garantias abaixo mencionadas. Na 
eventual falta de disponibilidade de entrega de um produto encomendado, ao 
“Amor da Joana” compromete-se a informar imediatamente o UTILIZADOR via 
e-mail ou telefonicamente e a reembolsá-lo dos montantes que eventualmente 
tenha pago ao prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do 
conhecimento de indisponibilidade.   
 
Artigo 3º- Preços  
Os preços são representados em euros e têm IVA incluído à taxa legal 
aplicável à data da visualização. 
 
Artigo 4º- Pagamento 
O pagamento poderá ser efetuado através de transferências bancária para a 
conta indicada no ato da encomenda. Nos casos de pagamento por 
transferência bancária, a contagem dos dias de entrega só se inicia após a 
receção do comprovativo de transferência.  
Para agilizar o processo deverá enviar para o e-mail: 
amordajoana@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artigo 5º - Expedição das Encomendas 
A expedição das encomendas será efetuada para qualquer ponto de Portugal 
Continental, Madeira ou Açores até ao 5º dia útil seguinte ao dia da 
confirmação do pagamento, caso o produto esteja disponível em stock e, até 
ao 20º dia útil seguinte ao dia da confirmação do pagamento do produto e 
respetivos portes, caso seja necessário fazer a produção do produto que não 
haja em stock. As expedições para qualquer país estrangeiro, quando 
disponíveis, serão também efetuados dentro dos prazos anteriormente 
descritos, mas condicionadas ao prévio acordo expresso do UTILIZADOR 
relativamente ao cumprimentos de todas as disposições legais em vigor no 
país de destino da mercadoria à data da sua receção, nomeadamente em 
termos de direitos alfandegários, que serão sempre integral e exclusiva 
responsabilidade do UTILIZADOR, na qualidade de ordenante 
beneficiário/recetor da mercadoria adquirida. As presentes CONDIÇÕES 
GERAIS E PARTICULARES DE VENDA ON-LINE, dizem apenas respeito a 
UTILIZADORES enquanto pessoas singulares não comerciantes, aceitando 
desde já as partes que as suas relações serão exclusivamente reguladas pelas 
normas aqui descritas. O “Amor da Joana” assume o compromisso de respeitar 
todas as práticas e usos bem como a legislação em vigor. 
 
Artigo 6º- Entrega dos Produtos Adquiridos 
A entrega dos produtos adquiridos poderá ser feita por uma empresa 
transportadora ou por CTT. Caso não esteja presente na morada indicada, a 
empresa transportadora necessitará de um contacto telefónico para proceder à 
entrega. Em caso de não presença de uma pessoa para receber a encomenda 
no cas de aumento de custos estes ficarão a cargo do UTILIZADOR. 
IMPORTANTE: A entrega não será em caso algum efetuada em apartados. O 
UTILIZADOR beneficia, de um prazo de 14 (catorze) dias a contar da data do 
recebimento da encomenda para devolver os artigos encomendados caso 
estes não correspondam totalmente às expetativas. Se houver falta de 
conformidade, o UTILIZADOR poderá devolver os artigos optando pela 
substituição. 
 
Artigo 7º - Garantias 
Todos os artigos podem ser trocados desde que se apresentem nas mesmas 
condições em que foram expedidos e recebidos, isto é, em perfeitas condições 
de comercialização, sem terem sido usados e sem danos de qualquer 
natureza.  
 
Artigo 8º- Acordo Global 
As presentes CONDIÇÕES GERAIS E PARTICULARES DE VENDA ONLINE 
constituem um acordo global entre o “Amor da Joana ” e o UTILIZADOR. Caso 
qualquer das presentes cláusulas se torne nula e sem valor em virtude de 
qualquer alteração ou por sentença, tal não afetará a validade e respeito do 
conjunto. 
 
Artigo 9º - Conservação e Arquivo das Transações  
O arquivo das encomendas e das faturas será efetuado num suporte fiável e 
duradouro. 
 



Artigo 10º- Duração 
As presentas condições aplicam-se durante toda a duração dos serviços 
oferecidos pelo “Amor da Joana ”. Todos os artigos exclusivos do site são 
válidos até ao limite dos stocks disponíveis.  
 
Artigo 11º - Prova Informatizada 
Os registos informatizados, conservados nos sistemas informáticos em 
condições de segurança condisseram-se como uma prova das comunicações, 
das encomendas e dos pagamentos produzidos entre as partes. 
  
Artigo 12º - Apoio ao Cliente 
O "Amor da Joana” dispõe de um serviço de atendimentos ao cliente. Poderá 
contactar-nos através do e-mail: amordajoana@hotmail.com ou pelo telemóvel 
para o número +351 926 610 616 das 10.00h às 18.30h nos dias úteis.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


