
 

Condições gerais de venda 

 

Prazo de entrega:  

Até 30 dias após 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 comprovativo para o email info@casaacademica.com. 

 A Casa Académica, Lda dispõe de um serviço de atendimento ao cliente. Poderá contactar-nos 

através do email info@casaacademica.com ou pelo telefone para o número +351 253 263975 

das 9h30 às 18h30 (dias úteis).  

É possível cancelar uma encomenda?  

Sim, enquanto a encomenda não tiver entrado no processo de empacotamento e envio e desde 

que não seja personalizada. Para o efeito contacte o serviço de apoio ao cliente.  

O que devo fazer se receber um artigo diferente do encomendado?  

A Casa Académica, Lda procede à sua troca o mais rapidamente possível sem custo adicional 

para o cliente.  

TROCAS E DEVOLUÇÕES 

A lei Portuguesa confere aos consumidores em matéria de contratos celebrados à distância o 

direito de livre resolução dos contratos celebrados [art. 4º f) e art.6º D.L. 82/2008 de 20 de 

Maio], o que poderá fazer de acordo com o procedimento anexo:  

Direito de Resolução 

• A comunicação de intenção de resolução de contrato deverá ser feita no prazo de 14 dias, 

contados da receção do produto pelo cliente; 

• A comunicação referida deve ser efetuada mediante carta registada com aviso de receção, a 

enviar para a sede da Casa Académica sita em Rua Nova Sta Cruz 191 r/c 4710-409 Braga; 

• Na comunicação de devolução deve ser indicada a referência do produto e o número da 

fatura a devolver ou a trocar; 

• Não serão aceites devoluções em caso de bens fabricados, configurados ou adquiridos de 

acordo com as especificações do cliente, ou manifestamente personalizados, ou que, pela sua 

natureza, não possam ser devolvidos ao fabricante, ou sejam suscetíveis de se deteriorarem ou 

perecerem rapidamente [art. 3º nº 2 a) D.L.82/2008 de 20 de Maio].  

 

Devolução do Produto 



 

• A devolução do produto deve ser efetuada até 30 dias depois da data do seu recebimento; 

• O produto a devolver deverá ser acompanhado da embalagem original, com as respetivas 

etiquetas intactas e sem qualquer indício de utilização; 

• A devolução deve ser efetuada por comunicação postal registada com aviso de receção;  

• A Casa Académica, Lda não se responsabiliza por quaisquer eventuais danos ou extravios da 

mercadoria; 

• Os custos de transporte e/ou devolução, são da inteira responsabilidade do cliente, 

excetuando situações de erro explícito no envio de algum produto; 

• Qualquer embalagem recebida na Casa Académica enviada à cobrança, será devolvida;  

• Sendo o produto devolvido nas condições descritas a Casa Académica, Lda reembolsa o total 

da fatura no prazo máximo de 30 dias a contar da receção da devolução; 

• Após conclusão do processo de devolução, a Casa Académica enviará comunicação 

eletrónica ao cliente dando conta da respetiva conclusão. Endereço para devolução: Rua Nova 

Sta Cruz 191 r/c 4710-409 Braga. 


