
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 01-02-2023, 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 4,83 3,00 2,09 1,62 1,51 1,32 1,31 1,29 1,22 1,18

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

4,350 2,430 1,400 0,870 0,600 0,360 0,300 0,260 0,241 0,223 0,208

MV700070 Íman 25mm 25 mm 4,540 2,530 1,450 0,910 0,700 0,512 0,410 0,390 0,372 0,358 0,375

MV700045 31 mm 4,350 2,430 1,400 0,870 0,600 0,370 0,300 0,300 0,260 0,238 0,221

MV700071 Íman 31mm 38 mm 4,540 2,540 1,450 0,910 0,700 0,510 0,390 0,430 0,390 0,376 0,363

MV700020 38 mm 4,476 2,507 1,430 0,895 0,627 0,412 0,324 0,295 0,276 0,255 0,240

MV700072 Íman 38mm 38 mm 4,769 2,676 1,520 0,953 0,741 0,512 0,456 0,427 0,409 0,393 0,383

MV700075 Íman Duplo Roupa 38mm 38 mm 9,323 5,215 2,984 1,863 1,532 1,258 1,104 1,063 1,029 1,000 0,975

MV700021 50 mm 5,100 2,861 1,630 1,020 0,727 0,450 0,358 0,323 0,295 0,273 0,256

MV700073 Íman 50mm 50 mm 5,230 2,923 1,676 1,044 0,821 0,550 0,456 0,444 0,426 0,412 0,401

MV700076 Íman Duplo Roupa 50mm 50 mm 10,738 6,015 3,430 2,147 1,784 1,356 1,153 1,109 1,072 1,046 1,012

MV700022 59 mm 5,100 2,861 1,630 1,020 0,727 0,450 0,343 0,323 0,295 0,273 0,256

MV700039 Íman 59mm 59 mm 6,292 3,523 2,015 1,256 0,936 0,660 0,523 0,500 0,480 0,455 0,438

MV700077 Íman Duplo Roupa 59mm 59 mm 10,738 6,015 3,430 2,147 1,784 1,356 1,153 1,109 1,072 1,046 1,012

MV700067 Espelho 59mm 59 mm 8,769 4,907 2,800 1,753 1,316 0,964 0,712 0,678 0,649 0,612 0,586

MV700065 Abre-Cápsulas 59mm 59 mm 7,969 4,461 1,880 1,593 1,187 0,910 0,770 0,746 0,716 0,687 0,660

MV700046 75 mm 6,230 3,490 1,984 1,244 0,909 0,589 0,433 0,412 0,393 0,370 0,353

MV700074 Íman 75mm 75 mm 7,200 4,030 2,300 1,438 1,100 0,741 0,607 0,584 0,566 0,541 0,530

MV700078 Íman Duplo Roupa 75mm 75 mm 12,150 6,800 3,892 2,430 2,038 1,600 1,352 1,244 1,212 1,192 1,163

MV700068 Espelho 75mm 75 mm 14,290 8,000 4,569 2,856 2,186 1,729 1,324 1,220 1,187 1,140 1,100

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
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TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 01-02-2023, 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 1,000 0,820 0,510 0,461 0,432 0,390

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 - 1,246 0,904 0,700 0,644 0,612 0,540

MV700016 Flexível
Pin impresso em quadricromia 

Possibilidade de formas e recortes à medida

máximo aprox.  
400 mm 2 144 0,843 0,546 0,364 0,320 0,296 0,273

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:
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TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 01-02-2023, 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 0,046 0,041 0,030 0,027 0,024 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 0,055 0,046 0,045 0,040 0,036 0,036 0,032 0,032

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:
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TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 01-02-2023, 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 0,120 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:
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TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 01-02-2023, 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

1,107 0,841 0,796 0,753 0,723

Por 
Consulta

MV700081B de 17 a 21 cm 2 1,566 1,161 1,086 0,996 0,886

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:
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TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 01-02-2023, 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

1,589 0,961 0,758 0,676 0,653 0,624
MV700056 Square - Brilhante

MV700052 Standard - Mate
53 x 78 mm 1,624 0,987 0,780 0,696 0,673 0,644

MV700055 Standard - Brilhante

MV700051 Panorama - Mate
54 x 120 mm 2,170 1,396 1,132 1,026 0,990 0,952

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:
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TABELA DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

>

Geral

>  Tabela válida a partir de 01-02-2023, 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.


