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COPOS
REUTILIZÁVEIS

Termos e condições do serviço de aluguer de copos reutilizáveis
Nesta modalidade (aluguer) apenas paga os copos
que realmente usou;
Dispomos de 3 modelos de copos: E33, E50 e E60 (ver
na página 3 da apresentação);
O modelo E33 tem capacidade total de 33cl e todas
as aferições dos 5cl aos 5cl. Temos disponíveis para
aluguer com dois desenhos diferentes, um com mensagem ambientalista e um outro alusivo a Portugal
(ver na página 5 da apresentação);
No modelo E50, os copos estão disponíveis com a
mesma mensagem ambientalista ou totalmente lisos
(descaracterizados). Estes copos têm capacidade total
de 50 cl e todas as aferições até aos 40cl (há exceção
dos lisos que não apresentam aferições);
O formato liso (descaracterizado) também está disponível no modelo E60, com capacidade total de 60 cl;
A encomenda mínima é de 1000 unidades e sempre
em múltiplos de 500 unidades;
No final do seu evento só tem de nos pagar pelas
quebras de copos (copos não devolvidos) e pelos copos devolvidos sujos (são considerados sujos todos
os copos não utilizados, mas em caixa aberta/violada);
O valor a pagar por quebra de copo é de 0,45€* / por
copo até às 1.000 unidades ou 0,40€* caso sejam
mais de 1000 e menos de 3000 unidades. Caso a
quantidade de quebras seja superior a 3000 unidades,
cobramos 0,35€* por quebra;

Por cada copo devolvido sujo é cobrado o valor unitário de 0,07€*, sendo que são considerados sujos
todos os copos não utilizados, mas em caixa aberta/
violada;
Só entregamos a encomenda mediante pagamento de
caução em cheque ou numerário (nº total de copos
alugados x valor de quebras);
Para salvaguardar que apenas nos encomendam quantidades sensatas de copos, é sempre cobrado um valor
mínimo obrigatório (nº de copos alugados x 0,07€*).
Este valor será posteriormente absorvido pelo cálculo
das quebras e nunca adicionado ao mesmo;
Pode fazer o levantamento dos copos higienizados
no nosso armazém, em Lisboa, ou se preferir a entrega no seu evento, cobramos 20 €* (entrega e recolha
no horário normal de expediente). Restantes zonas do
país, implica o pagamento de 1,5€*/km;
No ato da recolha, quando o nosso colaborador estiver
a fazer a contagem de copos devolvidos e sujos a mesma deve ser acompanhada pelo responsável do
evento e assinada respetiva guia;
Após contas feitas e fatura enviada, poderá fazer o seu
pagamento em dinheiro, transferência ou MBway, e nós
faremos a devolução imediata da sua caução. Posteriormente os copos serão lavados, higienizados e preparados para servir num próximo evento com substancial
poupança de recursos plásticos descartáveis.
* Os valores apresentados não têm IVA incluído.
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