
Termos e Condições do serviço de Entrega de Refeições 

Este wesite é propriedade da Padaria Portuguesa. Ao processar encomendas através deste website, está a 

concordar com estes termos e condições. 

1. Encomenda e entrega de refeições  

O nosso serviço de encomenda de refeições encontra-se disponível no nosso site, de 2ª a 6ª feira, excepto 

feriados. 

Poderá encomendar uma refeição no próprio dia, desde que conclua a sua encomenda até às 10h45. 

Basta entrar no nosso website, registar o seu pedido, introduzir os seus dados e, após efetuado o pagamento, 

processaremos de imediato a sua encomenda. Receberá um email com a confirmação da encomenda para o 

endereço que nos comunicar. 

Os seus dados são tratados de acordo com a legislação em vigor, conforme a nossa Política de Privacidade. 

2. Horários de entrega  

Receberá o seu almoço entre as 12h e as 13h do mesmo dia. 

3. Locais de entrega 

De momento, entregamos refeições na Torre Oriente e Torre Ocidente do Centro Comercial Colombo, em Lisboa 

4. Preços e Taxas de Envio 

Os preços dos produtos incluem IVA à taxa legal em vigor,  

5. Pagamentos 

Métodos de pagamento 

Na sua compra online pode optar pelas seguintes formas de pagamento: cartão de débito e credito e por 

MBWAY (via REDUNICRE). 

Processamento dos pagamentos 

Só são consideradas efetivas as encomendas após efetuado o pagamento. 

6. Apoio ao cliente  

Uma vez realizada a sua encomenda, não será possível cancelá-la ou proceder à devolução da sua mesma. 

Para informações adicionais ou caso tenha alguma questão relacionada com a sua encomenda ou tenha algum 

comentário relativo à sua refeição, pode contactar-nos de telefone para o seguinte número 967885980.  

7. Informação legal 

As compras efectuadas no nosso website são responsabilidade da Padaria Portuguesa CQ – Ativ. Hoteleiras, Lda., 

pessoa coletiva número 509323065, e com sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 30 – 2.ºDrt 1250-044 Lisboa. 


