
TAPETES DE RATO 
              personalizados

 
com antideslizante de 2 mm

Quantidades 

>  A quantidade mínima de encomenda é de 100 unidades

>  Impressão de um só motivo

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais ou para 
menos)

Prazos de produção

>  A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete por 
escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações) será 
calculado com base nessa data

>  Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção 

mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>  Até 2.500 unidades > 10 dias úteis; 2.500 unidades > por consulta

>  O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas do  
ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>  O tempo de transporte até as instalações do cliente não é 
contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras

Artes finais, maquetes e cores de impressão
>  Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos vectoriais: 

Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>  A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde  
via e-mail ou fax

>  A impressão será em digital

>  Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100%  
aos pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem 
os produtos bem como das técnicas de impressão

Amostra física

>  Caso seja necessária amostra física, terá um custo adicional de  
€ 150,00 + IVA, acrescendo 5 dias úteis ao prazo de entrega 

OBSERVAÇÕES:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA DETALHES MEDIDAS PÁGINA 100 250 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000

MV700023
Tapete rato em PVC com 
anti deslizante de 2mm, 
personalizado

Consultar tabela  
de cortantes 143 4,00 2,48 1,72 1,32 1,23 1,09 1,08 1,06 1,00 0,97

RECTANGULAR OVAL

QUADRADO REDONDO

210 x 150 mm

170 x 170 mm 200 x 200 mm 210 x 210 mm 190 mm 200 mm 220 mm

215 x 191 mm 220 x 170 mm 220 x 200 mm 230 x 200 mm 230 x 185 mm 205 x 180 mm 240 x 150 mm

TABELA DE PREÇOS

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.



Limite de texto
Área visível 
Linha de corte

CHAPA - BADGE  Ø25 CHAPA - BADGE  Ø38 CHAPA - BADGE  Ø59 CHAPA - BADGE  Ø75CHAPA - BADGE  Ø50CHAPA - BADGE  Ø31

QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA DETALHES MEDIDAS PÁGINA 10 25 50 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000

MV700019 25 mm

145

3,460 1,940 1,110 0,690 0,490 0,360 0,260 0,246 0,231 0,223 0,208

MV700070 Íman 25mm 25 mm 4,160 2,330 1,330 0,830 0,630 0,490 0,370 0,354 0,339 0,331 0,316

MV700045 31 mm 3,690 2,060 1,190 0,740 0,510 0,370 0,280 0,254 0,239 0,231 0,216

MV700071 Íman 31mm 38 mm 4,540 2,540 1,450 0,910 0,650 0,510 0,390 0,362 0,346 0,342 0,339

MV700020 38 mm 3,850 2,160 1,230 0,770 0,530 0,390 0,293 0,262 0,246 0,239 0,223

MV700072 Íman 38mm 38 mm 4,690 2,630 1,510 0,940 0,670 0,660 0,400 0,370 0,356 0,357 0,340

MV700075 Íman Duplo Roupa 38mm 38 mm 6,500 3,630 2,080 1,300 1,050 0,920 0,820 0,790 0,774 0,767 0,751

MV700021 50 mm 4,000 2,250 1,280 0,800 0,560 0,400 0,310 0,280 0,254 0,247 0,232

MV700073 Íman 50mm 50 mm 4,850 2,710 1,560 0,970 0,710 0,560 0,480 0,407 0,382 0,371 0,354

MV700076 Íman Duplo Roupa 50mm 50 mm 6,730 3,760 2,160 1,350 1,100 0,950 0,851 0,820 0,797 0,790 0,774

MV700022 59 mm 4,160 2,330 1,330 0,840 0,590 0,420 0,330 0,2930 0,2620 0,254 0,239

MV700039 Íman 59mm 59 mm 5,080 2,850 1,630 1,030 0,740 0,570 0,440 0,408 0,377 0,370 0,354

MV700077 Íman Duplo Roupa 59mm 59 mm 6,800 3,800 2,170 1,360 1,12 0,950 0,851 0,820 0,790 0,782 0,767

MV700067 Espelho 59mm 59 mm 5,540 3,110 1,770 1,110 0,830 0,670 0,570 0,540 0,508 0,500 0,485

MV700065 Abre-Cápsulas 59mm 59 mm 5,850 3,280 1,880 1,170 0,900 0,730 0,640 0,600 0,570 0,562 0,547

MV700046 75 mm 4,930 2,760 1,570 0,990 0,740 0,570 0,480 0,447 0,416 0,408 0,393

MV700074 Íman 75mm 75 mm 5,800 3,240 1,850 1,160 0,910 0,740 0,648 0,617 0,587 0,579 0,564

MV700078 Íman Duplo Roupa 75mm 75 mm 7,840 4,390 2,510 1,570 1,320 1,150 1,060 1,028 0,997 0,990 0,974

MV700068 Espelho 75mm 75 mm 6,930 3,880 2,220 1,390 1,140 0,970 0,880 0,840 0,816 0,808 0,793

Quantidades 

>  A quantidade mínima de encomenda é de 10 unidades

>  Impressão de um só motivo (caso pretenda mais que 1 motivo, 

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais ou para 
menos)

Prazos de produção

>  A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete por 
escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações)  
será calculado com base nessa data

>  Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção 

mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>  Prazos: < 1.500 unidades - até 2 dias úteis; 1.500 a 2.500 unidades  
- até 3 dias úteis; 3.500 a 5.000 unidades - até 4 dias; > 5.000 
unidades - por consulta

>  O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas  
do ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>  O tempo de transporte até as instalações do cliente  
não é contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras  

 Artes finais, maquetes e cores de impressão

>  Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos 
vectoriais: Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>  A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde via 
e-mail ou fax

>  A impressão será em digital

>  Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100% aos 
pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem  
os produtos bem como das técnicas de impressão

Amostra física

>  Caso seja necessária amostra física, terá um custo adicional de  
€ 40,00 + IVA, acrescendo 3 dias úteis ao prazo de entrega 

>  Em caso de aprovação da amostra física, serão deduzidos 50%  
do valor da amostra

OBSERVAÇÕES:

CRACHÁS 
    personalizados
Com impressão em quadricomia e plastificação

 

TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.



PINS 
    personalizados

QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA FORMATO DETALHES MEDIDAS PÁGINA 100 250 500 1000 2000 5000

MV700015

Rectangular Pin impresso em quadricomia em base de latão  
e proteção de resina

17x13 mm

144 0,880 0,704 0,437 0,396 0,374 0,340

18x15 mm

19x11 mm

25x15 mm

30x13 mm

Quadrado Pin impresso em quadricomia em base de latão  
e proteção de resina

12 mm

15 mm

20 mm

Redondo Pin impresso em quadricomia em base de latão  
e proteção de resina 

12 mm

16 mm

20 mm

22 mm

Oval Pin impresso em quadricomia em base de latão  
e proteção de resina 21x12 mm

Coroa Pin impresso em quadricomia em base de latão  
e proteção de resina 14x15 mm

MV700017 Metal
Pin impresso em quadricromia  
em base de metal injetada 
Possibilidade de formas e recortes à medida

máximo aprox.  
400 mm 2 - 0,977 0,776 0,600 0,557 0,525 0,465

MV700016 Flexível
Pin impresso em quadricromia 

Possibilidade de formas e recortes à medida

máximo aprox.  
400 mm 2 144 0,797 0,499 0,345 0,302 0,280 0,259

MV700015 MV700016MV700015

25 x 15 mm

22 mm 20 mm 16 mm 12 mm 21 x 12 mm 12 x 12 mm 15 x 15 mm 20 x 20 mm

30 x 13 mm 19 x 11 mm 17 x 13 mm 18 x 15 mm 14 x 15 mm

>   Pins em base de latão MV700015 - Cortantes especiais não incluídos 
nesta tabela - Por consulta

>   Acabamentos - Por consulta

Quantidades 
>   A quantidade mínima de encomenda é de 100 unidades

>   Impressão de um só motivo (caso pretenda mais que 1 motivo,  

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais ou para 
menos)

Prazos de produção

>  A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete por 
escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações) será 
calculado com base nessa data

>  Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção 
só terá início após c ão do recebimento do valor, sendo na 
mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>  Prazos: 

     Pins MV700015 e MV700016 - até 5.000 unidades - 7 dias úteis; 5.001  
a 10.000 unidades - 12 dias úteis; mais 10.000 unidades - por consulta 

     Pins MV700017 - até 10.000 unidades - 20 dias úteis; mais 10.000 
unidades - por consulta  (estes prazos são apenas estimativos e não 
tem caracter vinculativo - consulte-nos em caso de data esp
de entrega)

>  Para prazos inferiores aos estipulados, será cobrada uma taxa de 
urgência (30% sobre o valor da encomenda)

>  O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas do 
ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>  O tempo de transporte até as instalações do cliente não é 
contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras

Artes finais, maquetes e cores de impressão
>  Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos vectoriais: 

Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>  A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde via 
e-mail

>   Maquete sem adjudicação de encomenda - terá um custo de € 15,00 
+ IVA

>   A impressão será em digital

>   Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100% aos 
pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem os 
produtos bem como das técnicas de impressão

Amostra física

>  Caso seja necessária amostra física, o valor e o prazo da mesma serão 
por consulta

OBSERVAÇÕES:

TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.



ETIQUETAS / ÍMANES 
                             em resina QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA DETALHES MEDIDAS PÁGINA 100 250 500 1000 2000 5 000 >10000

MV700079

Etiqueta impressa em quadricromia   
com proteção de resina.

Possibilidade de formas  
e recortes à medida.

preço por cm 2 (*)

144, 231 0,045 0,037 0,028 0,026 0,023 0,019 por consulta

100 250 500 1000 2000 3000 4000 6000

MV700080

Íman impresso em quadricromia  
com proteção de resina.

Possibilidade de formas  
e recortes à medida.

231 0,045 0,037 0,036 0,033 0,031 0,031 0,028 0,028

MV700080

MV700079

Quantidades 
>  A quantidade mínima de encomenda é de 100 unidades

>  Impressão de um só motivo (caso pretenda mais que 1 motivo, 

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais  
ou para menos)

Cálculo(*)

>  O valor unitário é calculado com base na área da etiqueta ou íman 
(multiplicação das 2 distâncias maiores), de acordo com a quantidade 
pretendida, indicada na tabela acima, com o mínimo de 1,5cm por 
lado - em caso de dúvida, agradecemos que solicite uma cotação 

Prazos de produção

>   A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete  
por escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações) 
será calculado com base nessa data

>   Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção 

mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>   Etiquetas MV700079 - até 5.000 unidades - 7 dias úteis após 
aprovação de maquete; 5.001 a 10.000 unidades - 10 dias úteis; mais 
10.000 unidades - por consulta

>  Ímanes MV700080 - até 5.000 unidades - 15 dias úteis após aprovação 
de maquete; mais de 5.001 unidades - por consulta

>   O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas  
do ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>   O tempo de transporte até as instalações do cliente não é 
contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras

Artes finais, maquetes e cores de impressão

>   Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos vectoriais:  
 Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>   A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde via 
e-mail ou fax

>   A impressão será em digital

>   Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100%  
aos pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem  
os produtos bem como das técnicas de impressão

>   Fundos transparentes - por consulta

Amostra física
>  Caso seja necessária amostra física, o valor e prazo de entrega serão 

por consulta.

OBSERVAÇÕES:

TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.



CRACHÁ
              em resina

QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA DETALHES MEDIDAS PÁGINA 1-50 51-100 101-250 251-500 501-1000

MV700082

Crachá impresso em quadricromia com proteção  

Possibilidade de formas e recortes  
à medida.

preço por cm 2 (*) 144 0,119 0,088 0,080 0,068 0,060

Quantidades 
>  A quantidade mínima de encomenda é de 10 unidades

>  Impressão de um só motivo (caso pretenda mais que 1 motivo, 

>  Caso pretenda cada crachá personalizado com nome, agradecemos 

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais ou para 
menos)

  Cálculo(*)

>  O valor unitário é calculado com base na área do crachá (multiplicação 
das 2 distâncias maiores), de acordo com a quantidade pretendida, 
indicada na tabela acima, com o mínimo de 1,5cm por lado - em 

indicando o formato, medidas e quantidades pretendidas

  Prazos de produção

 >  A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete por 
escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações) será 
calculado com base nessa data

 >  Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção 

mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>  Até 500 unidades - 7 dias úteis após aprovação de maquete;  
mais de 500 unidades - por consulta

>  O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas  
do ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>  O tempo de transporte até as instalações do cliente  
não é contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras

  Artes finais, maquetes e cores de impressão

>  Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos vectoriais: 
Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>  A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde  
via e-mail ou fax

>  A impressão será em digital

>  Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100%  
aos pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem  
os produtos bem como das técnicas de impressão

  Amostra física

>  Caso seja necessária amostra física, terá um custo adicional de  
€ 40,00 + IVA, acrescendo 3 dias úteis ao prazo de entrega 

>  Em caso de aprovação da amostra física, serão deduzidos 50%  
do valor da amostra

OBSERVAÇÕES:

TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.



QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA DETALHES MEDIDAS PÁGINA 100 250 500 1 000 2 500 > 5 000

MV700081A
Porta-chaves com 2 faces impressos em 

Possibilidade de formas e recortes à medida

de 9 a 16 cm 2

209

1,039 0,790 0,748 0,707 0,687

Por 
Consulta

MV700081B de 17 a 21 cm 2 1,288 1,091 1,019 0,936 0,831

PORTA-CHAVES 
                 em resina

Área Máxima

>  Os valores constantes nesta tabela são para porta-chaves com  
uma área total dos 9 aos 21cm 2

Quantidades 

>  A quantidade mínima de encomenda é de 100 unidades

>   Impressão de um só motivo (caso pretenda mais que 1 motivo, 

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais ou  
para menos)

Prazos de produção

>  A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete por 
escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações)  
será calculado com base nessa data

>  Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção só 
 

na mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>  Prazos: até 2.000 unidades - 7 dias úteis; 2.001 a 5.000 unidades  
- 12 dias úteis; mais 5.000 unidades - por consulta

>  O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas  
do ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>  O tempo de transporte até as instalações do cliente  
não é contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras

Artes finais, maquetes e cores de impressão

>  Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos vectoriais: 
Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>  A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde  
via e-mail ou fax

>  A impressão será em digital

>  Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100%  
aos pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem 
os produtos bem como das técnicas de impressão

Amostra física

>  Caso seja necessária amostra física, terá um custo adicional  
de € 40,00 + IVA, acrescendo 3 dias úteis ao prazo de entrega 

>  Em caso de aprovação da amostra física, serão deduzidos 50%  
do valor da amostra

OBSERVAÇÕES:

TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.



QUANTIDADE / PREÇO (€)

REFERÊNCIA DETALHES MEDIDAS PÁGINA 100 250 500 1 000 2 500 5 000

MV700053 Square - Mate
50 x 50 mm

231

1,324 0,770 0,616 0,539 0,524 0,508
MV700056 Square - Brilhante

MV700052 Standard - Mate
53 x 78 mm 1,508 0,924 0,770 0,631 0,616 0,600

MV700055 Standard - Brilhante

MV700051 Panorama - Mate
54 x 120 mm 2,077 1,262 1,016 0,939 0,908 0,893

MV700054 Panorama - Brilhante

MAG SOUVENIR 50 x 50 mm

MAG SOUVENIR 50 x 50 mm
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MAG-SOUVENIR 
         personalizados

>  Produto fornecido em embalagem individual

Quantidades 

>  A quantidade mínima mínima de encomenda é de 100 unidades

>  Impressão de um só motivo (caso pretenda mais que 1 motivo, 

poderá oscilar 5% da quantidade encomendada (para mais  
ou para menos)

Prazos de produção

>  A produção terá inicio só depois da aprovação da maquete por 
escrito, sendo que o prazo de entrega (nas nossas instalações)  
será calculado com base nessa data

>  Em caso de necessidade de pagamento antecipado, a produção 

mesma necessária a aprovação da maquete por escrito

>  Prazos: < 1.000 unidades - 8 dias úteis; 1.000 a 2.500 unidades  
- 10 dias úteis; > 2.500 unidades - por consulta    

>  O prazo de entrega poderá ser alargado em determinadas alturas do 
ano e/ou devido à produção de grandes quantidades

>  O tempo de transporte até as instalações do cliente  
não é contabilizado nos prazos indicados, pois depende de empresas 
terceiras

Artes finais, maquetes e cores de impressão

>  Os logótipos devem ser fornecidos nos seguintes formatos vectoriais: 
Pdf, Adobe Illustrator, Corel Draw ou Eps

>  A maquete deve ser assinada por escrito e remetida à Tejobrinde  
via e-mail ou fax

>  A impressão será em digital

>  Não é possível garantir que a impressão corresponda a 100%  
aos pantones indicados, pois depende dos materiais que compõem 
os produtos bem como das técnicas de impressão

Amostra física

>  Caso seja necessária amostra física, terá um custo adicional  
de € 40,00 + IVA, acrescendo 3 dias úteis ao prazo de entrega 

>  Em caso de aprovação da amostra física, serão deduzidos 50%  
do valor da amostra

OBSERVAÇÕES:

TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 05-07-2021, podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio

>  Os valores apresentados nesta tabela são unitários, em euros. 
IVA não incluído

>

>  Não são aceites devoluções de material personalizado

>  No caso de situações de cancelamentos ou alterações após 
aprovação de maquete, serão debitados todos os custos 
referentes a maquetes, custos técnicos, impressões  
e de produtos já personalizados até ao momento de paragem 
dos trabalhos.

O pagamento deve ser feito uma  parte na adjudicação e o restante
no momento da entrega da encomenda.

As reclamações só serão objeto de análise quando apresentadas
por escrito, através do e-mail 3lm@3lm.pt, no prazo de 7 dias.


