
Ref. CT01PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 250                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 6,71423 € 6,71423 € 6,22886 € 5,90528 € 5,66260 €

Preço total por quantidade 671,42 € 1.007,13 € 1.557,22 € 2.952,64 € 5.662,60 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 € 546,63 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 € 301,95 € 389,05 € 427,33 € 638,57 €

b2) Personalização de Caixa a 2/1 cores (Opcional) 371,15 € 366,60 € 348,29 € 321,86 € 275,18 €

b2) Personalização de Caixa a 4/1 cores (Opcional) 468,12 € 464,79 € 446,59 € 424,48 € 387,67 €

b3) Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional) 285,83 € 278,42 € 266,36 € 265,43 € 243,92 €

b3) Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional) 355,01 € 347,60 € 334,35 € 333,33 € 312,65 €

b4) Personalização de Monofolha a 2/0 cores (Opcional) 221,28 € 224,78 € 230,12 € 252,23 € 298,78 €

b4) Personalização de Monofolha a 4/0 cores (Opcional) 296,72 € 300,22 € 304,23 € 326,14 € 377,12 €

Embalamento 11,34 € 16,63 € 26,78 € 53,55 € 107,10 €

Entrega 28,00 € 35,00 € 42,50 € 49,00 € 55,00 €

(b4) Personalização de Monofolha para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 220g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Cartão Fechada ChocoTelegram standard, com ingredientes na base, com papel almofadado branco, branco ChocoTelegram ou vermelho ChocoTelegram. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(b2) Personalização de caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 350g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(b3) Personalização de alma para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Cx Cartão Fechada 1 linha / 8 quadrados : 75g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).



Ref. CT02PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 250                 510                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 10,02073 € 10,02073 € 9,29634 € 8,45122 € 8,08902 €

Preço total por quantidade 1.002,07 € 1.503,11 € 2.324,09 € 4.310,12 € 8.089,02 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 € 546,63 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 € 301,95 € 389,05 € 427,33 € 638,57 €

b2) Personalização de Caixa a 2/1 cores (Opcional) 371,15 € 366,60 € 348,29 € 321,86 € 275,18 €

b2) Personalização de Caixa a 4/1 cores (Opcional) 468,12 € 464,79 € 446,59 € 424,48 € 387,67 €

b3) Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional) 285,83 € 278,42 € 266,36 € 265,43 € 243,92 €

b3) Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional) 355,01 € 347,60 € 334,35 € 333,33 € 312,65 €

b4) Personalização de Monofolha a 2/0 cores (Opcional) 221,28 € 224,78 € 230,12 € 252,23 € 298,78 €

b4) Personalização de Monofolha a 4/0 cores (Opcional) 296,72 € 300,22 € 304,23 € 326,14 € 377,12 €

Embalamento 11,34 € 16,63 € 26,78 € 54,62 € 107,10 €

Entrega 30,00 € 37,00 € 44,50 € 51,00 € 57,00 €

(b4) Personalização de Monofolha para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 220g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Cartão Fechada ChocoTelegram standard, com ingredientes na base, com papel almofadado branco, branco ChocoTelegram ou vermelho ChocoTelegram. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(b2) Personalização de caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 350g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(b3) Personalização de alma para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Cx Cartão Fechada 2 linhas / 16 quadrados : 150g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).



Ref. CT03PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 280                500                1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 12,38252 € 11,48740 € 10,89065 € 10,44309 € 9,99553 €

Preço total por quantidade 1.238,25 € 1.723,11 € 3.049,38 € 5.221,55 € 9.995,53 €

Quadrado personalizado (Opcional) 0,485€/Un. 48,50 € 72,75 € 135,80 € 242,50 € 485,00 €

Custo Fixo Inicial Gravação Quad. Pers. (Opcional) 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 € 546,63 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 € 301,95 € 429,81 € 427,33 € 638,57 €

b2) Personalização de Caixa a 2/1 cores (Opcional) 371,15 € 366,60 € 360,05 € 321,86 € 275,18 €

b2) Personalização de Caixa a 4/1 cores (Opcional) 468,12 € 464,79 € 460,72 € 424,48 € 387,67 €

b3) Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional) 285,83 € 278,42 € 272,45 € 265,43 € 243,92 €

b3) Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional) 355,01 € 347,60 € 340,84 € 333,33 € 312,65 €

b4) Personalização de Monofolha a 2/0 cores (Opcional) 221,28 € 224,78 € 232,22 € 252,23 € 298,78 €

b4) Personalização de Monofolha a 4/0 cores (Opcional) 296,72 € 300,22 € 306,33 € 326,14 € 377,12 €

Transporte Internacional Extra Quadrados Coloridos (Opcional) 56,00 €                    58,75 €            62,26 €            66,56 €            72,00 €            

Embalamento 11,34 € 16,63 € 29,99 € 53,55 € 107,10 €

Entrega 32,00 € 39,00 € 46,50 € 53,00 € 59,00 €

(b4) Personalização de Monofolha para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 220g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em 

absoluto a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade 

transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Cartão Fechada ChocoTelegram standard, com ingredientes na base, com papel almofadado branco, branco ChocoTelegram ou vermelho ChocoTelegram. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(b2) Personalização de caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 350g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(b3) Personalização de alma para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(a1) Custo Fixo Inicial e Extra para personalização de quadrado ChocoTelegram DUO com impressão de 1 mesma imagem em toda a quantidade.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Cx Cartão Fechada 3 linhas / 24 quadrados : 225g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à 

data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).



Ref. CT04PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 240                 580                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 14,74431 € 13,67846 € 12,96789 € 11,90203 € 11,90203 €

Preço total por quantidade 1.474,43 € 2.051,77 € 3.112,29 € 6.903,18 € 11.902,03 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 € 546,63 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 € 301,95 € 389,05 € 427,33 € 638,57 €

b2) Personalização de Caixa a 2/1 cores (Opcional) 371,15 € 366,60 € 348,29 € 321,86 € 275,18 €

b2) Personalização de Caixa a 4/1 cores (Opcional) 468,12 € 464,79 € 446,59 € 424,48 € 387,67 €

b3) Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional) 285,83 € 278,42 € 266,36 € 265,43 € 243,92 €

b3) Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional) 355,01 € 347,60 € 334,35 € 333,33 € 312,65 €

b4) Personalização de Monofolha a 2/0 cores (Opcional) 221,28 € 224,78 € 230,12 € 252,23 € 298,78 €

b4) Personalização de Monofolha a 4/0 cores (Opcional) 296,72 € 300,22 € 304,23 € 326,14 € 377,12 €

Embalamento 11,34 € 16,63 € 25,70 € 62,12 € 107,10 €

Entrega 34,00 € 41,00 € 48,50 € 55,00 € 61,00 €

(b4) Personalização de Monofolha para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 220g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Cartão Fechada ChocoTelegram standard, com ingredientes na base, com papel almofadado branco, branco ChocoTelegram ou vermelho ChocoTelegram. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(b2) Personalização de caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 350g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(b3) Personalização de alma para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Cx Cartão Fechada 4 linhas / 32 quadrados : 300g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).



Ref. CT05PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 160                 325                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 11,26829 € 10,88415 € 10,50000 € 10,11586 € 9,73171 €

Preço total por quantidade 1.126,83 € 1.741,46 € 3.412,50 € 5.057,93 € 9.731,71 €

b2) Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional) 409,96 € 401,58 € 340,70 € 280,43 € N/A

b2) Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 409,96 € 530,36 € 471,27 € 412,46 € N/A

b3) Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional) 287,78 € 281,22 € 258,13 € 259,24 € 241,15 €

b3) Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional) 356,96 € 350,40 € 326,52 € 327,13 € 309,91 €

Embalamento 33,39 € 52,24 € 102,49 € 157,68 € 315,35 €

Entrega 30,00 € 37,00 € 44,50 € 51,00 € 57,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Cartão Aberta ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b2) Personalização de caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 350g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(b3) Personalização de alma para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Cx Cartão Aberta 2 linhas / 16 quadrados : 150g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).



Ref. CT06PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                250                500                1.000            

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 14,52439 € 14,04024 € 13,55610 € 13,07195 € 12,58780 €

Preço total por quantidade 1.452,44 € 2.106,04 € 3.389,03 € 6.535,98 € 12.587,80 €

b2) Personalização de Cartolina a 2/0 cores (Opcional) 277,74 € 232,74 €

b2) Personalização de Cartolina a 4/0 cores (Opcional) 216,65 € 244,18 € 294,92 € 393,36 € 358,04 €

Personalização da tampa da caixa de madeira (Opcional) 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €

Embalamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrega 34,00 € 41,00 € 48,50 € 55,00 € 61,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Madeira ChocoTelegram standard, com cartolina ChocoTelegram ChocoTelegram com ingredientes na base. 

(b2) Personalização de caixa de Cartolina ChocoTelegram impressa em cartolina Lusoplex 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a 

data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Cx Madeira 1 linhas / 10 quadrados : 93g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT07PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                250                500                1.000            

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 17,52439 € 16,94024 € 16,35609 € 15,77195 € 15,18780 €

Preço total por quantidade 1.752,44 € 2.541,04 € 4.089,02 € 7.885,98 € 15.187,80 €

b2) Personalização de Cartolina a 2/0 cores (Opcional) 277,74 € 232,74 €

b2) Personalização de Cartolina a 4/0 cores (Opcional) 216,65 € 244,18 € 294,92 € 393,36 € 358,04 €

Personalização da tampa da caixa de madeira (Opcional) 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €

Embalamento 38,97 € 57,16 € 92,01 € 184,03 € 368,05 €

Entrega 37,00 € 44,00 € 53,50 € 58,00 € 64,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Madeira ChocoTelegram standard, com cartolina ChocoTelegram ChocoTelegram com ingredientes na base. 

(b2) Personalização de caixa de Cartolina ChocoTelegram impressa em cartolina Lusoplex 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a 

data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Cx Madeira 2 linhas / 20 quadrados : 187g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT08PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                250                500                1.000            

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 19,06220 € 19,06220 € 18,40488 € 17,09024 € 16,43293 €

Preço total por quantidade 1.906,22 € 2.859,33 € 4.601,22 € 8.545,12 € 16.432,93 €

b2) Personalização de Cartolina a 2/0 cores (Opcional) 277,74 € 232,74 €

b2) Personalização de Cartolina a 4/0 cores (Opcional) 216,65 € 244,18 € 294,92 € 393,36 € 358,04 €

Personalização da tampa da caixa de madeira (Opcional) 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €

Embalamento 38,97 € 57,16 € 92,01 € 184,03 € 368,05 €

Entrega 39,00 € 47,00 € 56,50 € 61,00 € 67,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Madeira ChocoTelegram standard, com cartolina ChocoTelegram ChocoTelegram com ingredientes na base. 

(b2) Personalização de caixa de Cartolina ChocoTelegram impressa em cartolina Lusoplex 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a 

data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Cx Madeira 3 linhas / 30 quadrados : 281g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT09PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 50 100                200                350                600                

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 31,42683 € 30,37927 € 29,33171 € 27,23659 € 26,18903 €

Preço total por quantidade 1.571,34 € 3.037,93 € 5.866,34 € 9.532,81 € 15.713,42 €

b2) Personalização de Cartolina a 2/0 cores (Opcional) 412,19 € 408,79 € 397,55 € 338,86 € 375,09 €

b2) Personalização de Cartolina a 4/0 cores (Opcional) 538,54 € 536,35 € 525,74 € 472,38 € 510,78 €

Personalização da tampa da caixa de madeira (Opcional) 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €

Embalamento 19,80 € 38,72 € 74,80 € 130,90 € 224,40 €

Entrega 42,00 € 49,50 € 59,50 € 64,00 € 69,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Madeira ChocoTelegram standard, com cartolina ChocoTelegram ChocoTelegram com ingredientes na base. 

(b2) Personalização de caixa de Cartolina ChocoTelegram impressa em cartolina Lusoplex 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a 

data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Cx Madeira 5 linhas / 60 quadrados : 562g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT10PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 250               500               1.000            

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 14,67862 € 13,24656 € 12,53053 € 11,81450 €

Preço total por quantidade 1.467,86 € 3.311,64 € 6.265,27 € 11.814,50 €

b2) Personalização de Caixa a 2/1 cores (Opcional) 435,77 € 361,26 € 280,04 € 126,57 €

b2) Personalização de Caixa a 4/1 cores (Opcional) 645,31 € 571,32 € 495,58 € 355,96 €

b3) Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional) 268,57 € 214,49 € 200,86 € 29,26 €

b3) Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional) 340,64 € 285,69 € 235,39 € 76,31 €

Embalamento 26,10 € 63,80 € 123,25 € 246,50 €

Entrega 32,00 € 46,50 € 53,00 € 59,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

CHOCOTELEGRAM - Cx Cartão Fechada Grande 2 linhas / 24 quadrados : 225g

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Caixa de Cartão Fechada Grande  ChocoTelegram standard, com ingredientes na base, com papel almofadado branco, branco ChocoTelegram ou vermelho 

ChocoTelegram. 

(b2) Personalização de caixa de cartão fechada Grande ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 350g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(b3) Personalização de alma para caixa de cartão fechada Grande ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e 

entregar pelo cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-

lhe em absoluto a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No 

entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo 

desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento



Ref. CT11PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 225                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 5,61037 € 5,61037 € 5,19306 € 4,90249 € 4,66335 €

Preço total por quantidade 561,04 € 841,56 € 1.168,44 € 2.451,25 € 4.663,35 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 € 474,04 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 186,83 € 211,75 € 251,04 € 427,33 € 556,60 €

Embalamento 5,40 € 7,92 € 11,48 € 25,50 € 51,00 €

Entrega 28,00 € 35,00 € 42,50 € 49,00 € 55,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Base de Acetato ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Base com Acetato 1 linha / 8 quadrados : 75g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT12PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 250                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 8,96786 € 8,30081 € 7,83636 € 7,45410 € 7,16741 €

Preço total por quantidade 896,79 € 1.245,12 € 1.959,09 € 3.727,05 € 7.167,41 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 365,00 € 490,66 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 202,40 € 234,31 € 286,85 € 443,75 € 576,76 €

Embalamento 12,87 € 18,88 € 30,39 € 60,78 € 121,55 €

Entrega 30,00 € 37,00 € 44,50 € 51,00 € 57,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Base de Acetato ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Base com Acetato 2 linhas / 16 quadrados : 150g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT13PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 250                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 10,92105 € 10,92105 € 10,31000 € 9,80707 € 9,05268 €

Preço total por quantidade 1.092,11 € 1.638,16 € 2.577,50 € 4.903,54 € 9.052,68 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 383,75 € 515,26 €

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 € 301,95 € 389,05 € 467,50 € 605,05 €

Embalamento 16,11 € 23,63 € 38,04 € 76,08 € 152,15 €

Entrega 32,00 € 39,00 € 46,50 € 53,00 € 59,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Base de Acetato ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Base com Acetato 3 linhas / 24 quadrados : 225g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT14PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 250                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 8,67004 € 8,02515 € 7,57613 € 7,20656 € 6,92938 €

Preço total por quantidade 867,00 € 1.203,77 € 1.894,03 € 3.603,28 € 6.929,38 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 546,63

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 301,95 389,05 427,33 638,57

Embalamento 8,82 € 12,94 € 20,83 € 41,65 € 83,30 €

Entrega 30,00 € 37,00 € 44,50 € 51,00 € 57,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Base de Acetato ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Base com Acetato 1 linhas / 10 quadrados : 93g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT15PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 250                 500                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 10,73438 € 10,73438 € 9,63944 € 9,26869 € 8,89794 €

Preço total por quantidade 1.073,44 € 1.610,16 € 2.409,86 € 4.634,35 € 8.897,94 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 351,24 546,63

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 301,95 389,05 427,33 638,57

Embalamento 8,82 € 12,94 € 20,83 € 41,65 € 83,30 €

Entrega Nacional 32,00 € 39,00 € 46,50 € 53,00 € 59,00 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Base de Acetato ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Base com Acetato 2 linhas / 20 quadrados : 187g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT16PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150                 360                 620                 1.000             

Preço de Tabela por Unidade s/IVA: 13,29271 € 12,54896 € 11,93681 € 11,47771 € 11,01860 €

Preço total por quantidade 1.329,27 € 1.882,34 € 4.297,25 € 7.116,18 € 11.018,60 €

b1) Personalização de manga a 2/0 cores (Opcional) 379,53 470,83 546,63

b1) Personalização de manga a 4/0 cores (Opcional) 249,13 301,95 464,62 560,35 638,57

Embalamento 8,82 € 12,94 € 29,99 € 51,65 € 83,30 €

Entrega 33,00 € 39,50 € 47,50 € 54,00 € 59,50 €

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite transportadora, 

procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data 

final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 15 e 18ºC / nível de humidade relativa até 

70%).

Validade do Chocolate

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção. 

Outras Observações

(a)  Base de Acetato ChocoTelegram standard, com ingredientes na base. 

(b1) Personalização de manga para caixa de cartão fechada ChocoTelegram impressa em papel couché mate 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente 

pronta para impressão.

(c1) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto 

a data de conclusão da produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora 

é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Base com Acetato 3 linhas / 30 quadrados : 281g

Preço(a) 

personalização s/ IVA (b) 

entrega s/ IVA (c) 

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT17PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150 200 250 500 1000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 3,372 € 3,372 € 3,121 € 3,121 € 2,947 € 2,839 €

Preço total por quantidade 337,21 € 505,81 € 624,25 € 780,32 € 1.473,31 € 2.838,82 €

(b2) Personalização da caixa a 2/0 cores (Opcional) 286,75 € 278,37 €

(b2) Personalização da caixa a 4/0 cores (Opcional) 241,36 € 253,98 € 258,86 € 268,01 € 385,50 € 387,84 €

(b3) Personalização de autocolante (Opcional) 74,92 € 85,88 € 87,63 € 101,60 € 122,81 € 181,43 €

(b4) Personalização de Monofolha a 4/0 Cores (Opcional) 81,10 € 89,80 € 96,55 € 106,40 € 137,50 € 193,00 €

Embalamento (c1) 7,38 € 10,82 € 13,94 € 17,43 € 34,85 € 69,70 €

Entrega(c2) 17,50 € 22,50 € 27,50 € 35,00 € 42,50 € 50,00 €

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção.

(c2) Entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima 

responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Outras Observações

(a)  Caixa Quadrada Prateada com ingredientes e textos legais na parte detrás. Interior com número de quadrados de chocolate correspondente a orçamento. 

(b2) Personalização de caixa Quadrada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 220g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para 

impressão.

(b3) Personalização de autocolante, em impressão digital, formato 6x3,5 cm. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

(b4) Personalização de Monofolha para caixa Quadrada impressa em papel Couché 200gr  (no caso de impressão em digital e neste papel tem algumas limitações em termos de 

fundos muito intensos de cor - a avaliar). Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento da totalidade da encomenda em caixas de transporte associado á entrega a ser efectuada em Portugal Continental.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Caixa Prateada 3 quadrados

Preço(a) 

Personalização (b)

Entrega

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta 

eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT18PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150 200 250 500 1000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 4,5385 € 4,2010 € 4,2010 € 4,2010 € 3,9659 € 3,8208 €

Preço total por quantidade 453,85 € 630,14 € 840,19 € 1.050,24 € 1.982,95 € 3.820,80 €

(b2) Personalização da caixa a 2/0 cores (Opcional) 286,75 € 278,37 €

(b2) Personalização da caixa a 4/0 cores (Opcional) 241,36 € 253,98 € 258,86 € 268,01 € 385,50 € 387,84 €

(b3) Personalização de autocolante (Opcional) 74,92 € 78,38 € 77,63 € 89,10 € 97,81 € 131,43 €

(b4) Personalização de Monofolha a 4/0 Cores (Opcional) 81,10 € 89,80 € 96,55 € 106,40 € 137,50 € 193,00 €

Embalamento (c1) 7,38 € 10,82 € 13,94 € 17,43 € 34,85 € 69,70 €

Entrega 19,50 € 23,50 € 28,50 € 36,00 € 43,50 € 51,00 €

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção.

(c2) Entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Outras Observações

(a)  Caixa Quadrada Prateada com ingredientes e textos legais na parte detrás. Interior com número de quadrados de chocolate correspondente a orçamento. 

(b2) Personalização de caixa Quadrada ChocoTelegram impressa em cartolina trucard 220g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta 

para impressão.

(b3) Personalização de autocolante, em impressão digital, formato 6x3,5 cm. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

(b4) Personalização de Monofolha para caixa Quadrada impressa em papel Couché 200gr  (no caso de impressão em digital e neste papel tem algumas limitações em termos 

de fundos muito intensos de cor - a avaliar). Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento da totalidade da encomenda em caixas de transporte associado á entrega a ser efectuada em Portugal Continental.

Validade do Chocolate

CHOCOTELEGRAM - Caixa Prateada 6 quadrados

Preço(a) 

Personalização (b)

Entrega

Condições de Pagamento

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo 

desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT19PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150 200 250 500 1000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 3,9659 € 3,9659 € 3,6709 € 3,6709 € 3,4655 € 3,3387 €

Preço total por quantidade 396,59 € 594,89 € 734,18 € 917,73 € 1.732,76 € 3.338,74 €

(b3) Personalização de autocolante (Opcional) 74,92 € 79,88 € 79,63 € 91,60 € 102,81 € 141,43 €

Embalamento (c1) 7,38 € 10,82 € 13,94 € 17,43 € 34,85 € 69,70 €

Entrega 19,50 € 23,50 € 28,50 € 36,00 € 43,50 € 51,00 €

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo 

desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Outras Observações

(a)  Saqueta ChocoTelegram com cordão com ingredientes e textos legais na parte detrás. Interior com número de quadrados de chocolate correspondente a orçamento. 

(b3) Personalização de autocolante, em impressão digital, formato 6x3,5 cm. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento da totalidade da encomenda em caixas de transporte associado á entrega a ser efectuada em Portugal Continental.

(c2) Entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Saqueta com Cordão, 6 quadrados

Preço(a) 

Personalização (b)

Entrega

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT20PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150 200 250 500 1000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 3,0029 € 2,7358 € 2,7358 € 2,5324 € 2,3907 € 2,3907 €

Preço total por quantidade 300,29 € 410,38 € 547,17 € 633,09 € 1.195,33 € 2.390,66 €

(b3) Personalização de autocolante (Opcional) 74,92 € 79,88 € 79,63 € 91,60 € 102,81 € 141,43 €

Embalamento (c1) 7,38 € 10,82 € 13,94 € 17,43 € 34,85 € 69,70 €

Entrega 17,50 € 22,50 € 27,50 € 35,00 € 42,50 € 50,00 €

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo 

desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Outras Observações

(a)  Saqueta ChocoTelegram com Cordão com ingredientes e textos legais na parte detrás. Interior com número de quadrados de chocolate correspondente a orçamento. 

(b3) Personalização de autocolante, em impressão digital, formato 6x3,5 cm. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

(c1) Embalamento da totalidade da encomenda em caixas de transporte associado á entrega a ser efectuada em Portugal Continental.

(c2) Entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Condições de Pagamento

CHOCOTELEGRAM - Saqueta com Cordão, 3 quadrados

Preço(a) 

Personalização (b)

Entrega

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT21PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150 200 250 500 1000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 2,5490 € 2,3223 € 2,3223 € 2,3223 € 2,1496 € 2,0293 €

Preço total por quantidade 254,90 € 348,34 € 464,46 € 580,57 € 1.074,78 € 2.029,28 €

Embalamento (c1) 7,38 € 10,82 € 13,94 € 17,43 € 34,85 € 69,70 €

Entrega 17,50 € 22,50 € 27,50 € 35,00 € 42,50 € 50,00 €

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção.

(a)  Saqueta ChocoTelegramcom ingredientes e textos legais na parte detrás. Interior com número de quadrados de chocolate correspondente a orçamento. 

(c1) Embalamento da totalidade da encomenda em caixas de transporte associado á entrega a ser efectuada em Portugal Continental.

(c2) Entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a 

máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo 

desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Outras Observações

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

CHOCOTELEGRAM - Saqueta, 3 quadrados

Preço(a) 

Entrega

Condições de Pagamento

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT22PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 150 200 250 500 1000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 3,5418 € 3,5418 € 3,2783 € 3,2783 € 3,0949 € 2,9817 €

Preço total por quantidade 354,18 € 531,26 € 655,66 € 819,58 € 1.547,44 € 2.981,65 €

Embalamento (c1) 7,38 € 10,82 € 13,94 € 17,43 € 34,85 € 69,70 €

Entrega 19,50 € 23,50 € 28,50 € 36,00 € 43,50 € 51,00 €

Mínimo de 3 a 4 meses a contar da data de produção.

(a)  Saqueta ChocoTelegramcom ingredientes e textos legais na parte detrás. Interior com número de quadrados de chocolate correspondente a orçamento. 

(c1) Embalamento da totalidade da encomenda em caixas de transporte associado á entrega a ser efectuada em Portugal Continental.

(c2) Entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada, em Portugal Continental.  A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima 

responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Datas de Produção e Entrega

3 a 5 semanas a contar da data de adjudicação e  a confirmar em função da disponibilidade de stock, da quantidade e personalização. Se desejar que a Sweets4U solicite 

transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta 

eventuais alterações à data final que possam ocorrer. 

Condições de Conservação do Chocolate

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

Validade do Chocolate

Outras Observações

50% na adjudicação e 50% na data de entrega.

CHOCOTELEGRAM - Saqueta, 6 quadrados

Preço(a) 

Entrega

Condições de Pagamento

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).



Ref. CT23PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 250 500 1000 2500 5.000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 5,53 5,21 4,98 4,87 4,67 4,42 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 553,00 € 1.302,50 € 2.490,00 € 4.870,00 € 11.675,00 € 22.100,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) 424,89 € 567,50 € 913,00 € 1.847,60 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 233,92 € 373,74 € 518,87 € 667,50 € 1.036,00 € 2.003,60 €

entrega (c) 
Entrega 24,00 € 33,00 € 42,00 € 55,00 € 112,00 € 165,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

(a)  Para 1 ordem de produção de Letra Choco ABC em chocolate de leite - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(c) Entrega internacional em transporte climatizado e nacional, da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez, em Portugal Continental. A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da 

produção. Se desejar que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo 

desta eventuais alterações à data final que possam ocorrer.

(d) Personalização de Manga  impressa em cartolina 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Choco ABC UNO - Letra em Chocolate (80g)

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.

Aprox. 6 a 8 semanas de produção, a confirmar no momento de adjudicação, para correcta confirmação da disponibilidade de stock. Se desejar que a Sweets 4U solicite o transporte de mercadoria até à sua empresa 

ou direcção pretendida, a data final de entrega encontra-se a cargo da entidade transportadora e será, de igual modo, confirmada no momento de adjudicação.

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

9 meses, a partir da data de conclusão da produção.



Ref. CT24PI

Quantidade Total a Encomendar (uds): 100 250 500 1000 2500 5.000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 11,06 € 9,96 € 9,74 € 9,74 € 8,84 € 8,54 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.106,00 € 2.490,00 € 4.870,00 € 9.740,00 € 22.100,00 € 42.700,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) 318,60 € 371,70 € 457,80 € 631,20 € 1.125,00 € 2.200,80 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 406,20 € 460,50 € 551,40 € 732,00 € 1.245,00 € 2.370,00 €

entrega (c) 
Entrega 33,00 € 42,00 € 55,00 € 112,00 € 165,00 € 198,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

(a)  Para 1 ordem de produção de 2 Letras Choco ABC em chocolate de leite - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(c) Entrega internacional em transporte climatizado e nacional, da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez, em Portugal Continental. A Sweets 4U assegura-lhe em absoluto a data de conclusão da produção. Se desejar 

que a Sweets 4U solicite transportadora, procuramos geri-la e garantir o prazo de transporte acordado. No entanto, a entidade transportadora é a máxima responsável pelo mesmo, dependendo desta eventuais alterações à data final que 

possam ocorrer.

(d) Personalização de Manga  impressa em cartolina 300g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

Proposta orçamental válida até 31/12/2013, salvo correcções ou actualizações não sujeitas a aviso prévio.

Choco ABC DUO - 2 Letras em Chocolate (2 x 80g)

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.

Aprox. 6 a 8 semanas de produção, a confirmar no momento de adjudicação, para correcta confirmação da disponibilidade de stock. Se desejar que a Sweets 4U solicite o transporte de mercadoria até à sua empresa ou direcção pretendida, 

a data final de entrega encontra-se a cargo da entidade transportadora e será, de igual modo, confirmada no momento de adjudicação.

Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).

9 meses, a partir da data de conclusão da produção.


