
FORMULÁRIO DE
TROCA OU DEVOLUÇÃO

Informamos que o exercício da devolução de artigos deverá respeitar as seguintes 
condições:

› Restituição dos artigos em devidas condições de utilização.

› Restituição dos artigos com todas as etiquetas, inclusive a do preço ou código 
de barras.

› Restituição dos artigos sem terem sido usados.

› Os produtos deverão ser devolvidos no prazo máximo de trinta dias a contar 
da recepção da encomenda, acompanhados do respectivo comprovativo de 
compra.

A 1ª troca é gratuita, se ocorrem novas devoluções por parte do mesmo cliente os 
custos terão de ser sempre suportados pelo Utilizador, isto é, o valor de portes e 
taxas pagos pelo Utilizador na recepção da encomenda e o valor que tenha que 
pagar para devolver a mesma. Os artigos deverão ser devolvidos por encomenda 
registada.

ATENÇÃO: Os produtos que não respeitam as condições exigidas acima, não serão 
aceites como troca ou devolução e, automaticamente serão remetidos de volta ao 
endereço de origem sem consulta prévia e com cobrança ao destinatário.

QUE ARTIGOS PRETENDE DEVOLVER?
Confira sempre a referência do artigo com a sua fatura.

( ex.: REF. TR.12.M001.001.UU - BODY LOVE - enc. 239100857 - 99 EUR )

DE MODO OPCIONAL E PARA QUE O(A) POSSAMOS 
SERVIR DA MELHOR FORMA, INDIQUE-NOS O MOTIVO 
DA DEVOLUÇÃO:
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DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

EMAIL

TELEMÓVEL

MORADA COMPLETA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

DISTRITO

NIF

IBAN BANCÁRIO

( digite o seu NIB sem espaçamentos e pontos,
ex.: PT50 0010 0000 1234 5678 9101 1 )

O reembolso correspondente ao valor dos artigos devolvidos, será efectuado 
sempre que possível, pela mesma via pela qual foi efectuado o pagamento e no 
prazo máximo de 45 dias a contar da receção dos artigos.

O Utilizador deverá enviar os artigos que pretende devolver para:
MAIÔ, RUA DA TASCÔA, 16 - 3A, 2745-851 QUELUZ

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Após preenchimento, faça 
enviar para submeter o pedido de devolução ao nosso departamento comercial, 
imprima e junte ao(s) artigo(s) que pretende devolver.

Enviar
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