Termos e Condições
comprar
Para efectuar uma compra deverá clicar na opção “buy now” da descrição de cada obra. O pagamento poderá ser
realizado através do Paypal ou cartão de crédito.
Se pretender apenas reservar ou pedir informações deverá clicar a opção “Reservar”. Esta opção dar-lhe-á acesso a um
formulário de registo de cliente. Todos os dados fornecidos são confidenciais e serão utilizados apenas para efeitos de
gestão interna da Drawing Box.
ver as obras
Se pretender ver presencialmente as obras, poderá contactar-nos por telefone (933222494 ou 962145402) ou e-mail
(info@drawing-box.pt), para marcarmos uma visita às nossas instalações. (Travessa do Sr. da Boa Morte nº 58, 4150553 Porto)
despesas de envio
As obras adquiridas são enviadas directamente ao comprador. Os portes já se encontram incluídos no preço
apresentado para Portugal e Espanha. Para fora desta área os portes terão um valor adicional a combinar dependendo
do destino.
iva
O iva será aplicado à taxa legal em vigor e não se encontra incluído no preço apresentado.
embalagem
O acondicionamento das obras será da responsabilidade da Drawing Box.
moldura
Se pretender a obra com moldura temos duas alternativas: moldura em madeira maciça faia natural ou pintada de preto.
O valor da moldura será acrescentado ao valor final da obra.
Algumas obras já possuem moldura, esta indicação está descriminada nas informações e o valor apresentado inclui a
moldura.
certificado de autenticidade
Com as fotografias será enviado um certificado de autenticidade, onde consta o nº do exemplar e a assinatura do autor.
devoluções
Qualquer obra poderá ser devolvida no prazo de catorze (14) dias a contar da data de recepção da mesma. Só serão
aceites devoluções no prazo referido e desde que a obra não apresente sinais de deterioração, sendo devolvida nas
mesmas condições em que foi entregue.
As obras emolduradas a pedido do cliente não poderão ser devolvidas.
Os portes de envio da devolução da obra para a Drawing Box são por conta do cliente.
listas de casamento/anos/baptizados
A Drawing Box permite fazer uma lista de casamento, anos ou baptizado com os seus quadros preferidos.
Será oferecido um vale de compras de 10% do valor dos quadros comprados.
No fim da lista não existe a obrigatoriedade de adquirir as peças seleccionadas, excepto as que tenham sido
propositadamente encomendadas.
As peças seleccionadas para cada lista ficarão reservadas durante o período de duração da mesma que será até um
mês após a data do evento.
Existe a possibilidade da lista contemplar parcelas do valor do quadro.

