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Cliente/Empresa:________________________________  
  

Nome de contacto: _____________________________ Assinatura Cliente: 

  

e-mail: _______________________________________  

 ___________________________________________ 

Nº Contribuinte: _______________________________ DATA:  

 Modo de pagamento: 

Tel. contacto: _________________________________ Multibanco:     Transf. Bancária:  

Nota: O cliente ao assinar ou enviar esta nota de encomenda por e-mail para encomendas@copyprint.pt, confirma e aceita o seu pedido, que conferiu. O cliente, 
reconhece ter autorização para reprodução sobre todos os ficheiros enviados do seu autor/editor. Os ficheiros enviados devem ter o formato PDF, JPG, png ou tif. 
Outro tipo de documentos, como Word (doc) ou Excel (xls), não nos responsabilizamos pela sua formatação e trabalho final. Só serão efetuadas trabalhos depois de 
previamente pagos, ou de clientes que tenham conta corrente com a CopyPrint. O Cliente acima assinado autoriza para efeitos desta encomenda e contactos futuros a 
utilização dos seus dados inseridos que podem ser removidos a seu pedido, conforme RGPD - www.enterschool.pt 
BRINDES Escolha as suas opções: 

 

 

Após rececionarmos a sua encomenda, enviaremos um email 
com um layout para aprovação, assim como referência 
multibanco para fazer o pagamento. 

  

 

Como proceder? 
Contabilize a sua compra. Envie esta folha de encomenda devidamente preenchida para: encomendas@copyprint.pt com o(s) 
ficheiro(s) do que pretende estampar (pode fazer scanner ou tirar uma foto e enviar com o seu telemóvel).  
 
Após a receção do seu pedido, e verificação dos dados e stocks enviaremos um e-mail/sms com a 
referência multibanco e layout para aprovar. Após aprovação de layout, faça o pagamento e envie 
também o seu talão que deve ter bem legível a data e hora, e o seu trabalho entrará em fila de 

produção, apenas nesse momento. O trabalho pode levar previsivelmente até 28h uteis a estar 
pronto a partir do momento em que for verificado o seu pagamento. 
 

Concluído o trabalho, enviaremos um e-mail/sms e procederemos como indicar na folha, isto é, ou 
levanta na nossa loja/stand no CascaiShopping, quando por exemplo for efetuar as suas compras 
ao continente, ou enviamos por transportadora (ainda não disponível) para si, com o custo adicional 
da transportadora.  
 

Para qualquer contacto use o nosso e-mail de marketing mk@copyprint.pt. Desde já agradecemos a sua encomenda, e muito 
obrigado. 
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