
1. O serviço pode iniciar-se em qualquer dia do mês, sendo a sua renovação no final de cada

mês. No início do contrato deverá ser preenchido uma ficha de inscrição com indicação de

todos os dados pessoais do cliente.

2. No dia da efectivação do contrato serão combinados os dias de recolha e entrega em casa

do cliente. No dia da primeira recolha será entregue um saco identificado (salvo ruptura de

stock) que passará a ser único e exclusivo para cada cliente.

3. Todas as semanas o cliente deverá trazer a sua roupa conferida, com a discriminação das

peças que envia bem como o total das mesmas.  Se enviar peças para a limpeza ou costura

também deverá indicá-las.

4. Este contrato destina-se à engomagem de roupa de uso diário tais como calças, saias,

 camisolas, blusas, t-shirts, pijamas, lençóis, fronhas, toalhas, etc.

Havendo uma peça que a engomadoria não considere como sendo de uso diário (ex: toalhas  

de renda, cortinados, colchas, etc.) a mesma só será engomada com a confirmação de que  

o clientes pagará o preço adicional que lhe corresponde.

São consideradas duas peças as calças ou camisas em que se tenha que recuperar todos 

os vincos.

Todos os casacos tipo blazer e casacos de linho são pagos à parte.

5. Os cabides entregues com a roupa engomada são propriedade da engomadoria pelo que

deverão ser devolvidos com a recolha seguinte. Se não for possível devolver os cabides na

sua totalidade deverão ser enviados, pelo menos, os suficientes para ser possível pendurar

toda a roupa enviada nessa semana. Se assim não acontecer,  a engomadoria reserva o

direito de enviar dobrada toda a roupa engomada.
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6. O pagamento será efectuado de uma só vez, no princípio do contrato.

As contas são fechadas no fim de quatro semanas. Aos clientes que não efectuarem o

contrato nas quatro semanas, será cobrada a sua importância.

7. Os preços em vigor incluem duas deslocações semanais grátis a casa do cliente (uma

para recolha e outra para entrega). No caso de ser necessário uma terceira deslocação,

esta será feita desde que previamente combinada e a cargo do cliente. Existe sempre

a possibilidade de que a entrega ou a recolha tenha de ser feita na engomadoria durante o

período do expediente.

8. Preços

 LOJA

40 

50 
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peças...................................................30 euros..................33 euros

peças...................................................34,50 euros.............37,50 euros

60      peças...................................................39 euros..................42 euros

70      peças...................................................45,50 euros.............48,50 euros

80      peças...................................................51 euros..................54 euros

100    peças...................................................58 euros..................63 euros

120    peças...................................................69 euros..................72 euros

140    peças...................................................78 euros..................81 euros

160    peças...................................................87 euros..................90 euros

180    peças...................................................96 euros................. 99 euros

9.  Caso o cliente pretenda terminar o contrato deverá avisar com 30 dias de antecedência.

200    peças........................................................105 euros................... 115 euros




