
Ref.

CC01PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 1.800 3.000 6.000 10.200 50.400

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 0,2770 € 0,2330 € 0,2090 € 0,1970 € 0,1690 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 498,60 € 699,00 € 1.254,00 € 2.009,40 € 8.517,60 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 175,00 € 235,00 € 475,00 €

Entrega 25,00 € 29,00 € 35,00 € 48,00 € 75,00 €

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 mini-tabletes CandyCard em flowpack standard CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard (branco) em chocolate de leite, branco ou preto. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

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

CANDYCARD - Minitabletes  5g em flowpack 

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

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

Aprox. 3 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, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.



Ref.

CC02PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 1.800 3.000 6.000 10.200 50.400

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA: 0,2980 € 0,2490 € 0,2350 € 0,2190 € 0,1930 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 536,40 € 747,00 € 1.410,00 € 2.233,80 € 9.727,20 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 175,00 € 235,00 € 475,00 €

Entrega Nacional 27,00 € 31,00 € 37,00 € 52,00 € 75,00 €

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 mini-tabletes CandyCard em flowpack standard CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard (branco) em chocolate de leite, branco ou preto. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

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

CANDYCARD - Minitabletes  7g em flowpack 

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

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

Aprox. 3 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, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.



Ref.

CC03PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 1.800 3.000 6.000 10.200 50.400

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA: 0,3380 € 0,2970 € 0,2690 € 0,2450 € 0,2090 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 608,40 € 891,00 € 1.614,00 € 2.499,00 € 10.533,60 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 118,00 € 175,00 € 235,00 € 235,00 € 475,00 €

Entrega Nacional 30,00 € 35,00 € 44,00 € 52,00 € 75,00 €

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 mini-tabletes CandyCard em flowpack standard CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard (branco) em chocolate de leite, branco ou preto. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

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

CANDYCARD - Minitabletes  10g em flowpack 

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

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

Aprox. 3 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, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.



Ref. PO01PI

Quantidade Total de Postais a Encomendar (uds): 100 250 1.000 1.800 2.500

Preço Escalão Quantidade por Unidade Postal Standard (s/IVA): 1,78 € 1,63 € 1,49 € 1,38 € 1,29 €

Quantidade Mínima de Mini-Tabletes Personalizadas a produzir: 1.800 1.800 1.800 N/A N/A

Preço unitário para as Mini-Tabletes restantes (s/iVA): 0,338 € 0,338 € 0,338 € N/A N/A

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade para Postais Standard 178,00 € 407,50 € 1.490,00 € 2.484,00 € 3.225,00 €

Qtd. Mini-Tabletes Restantes avulso 1.700 1.550 800 N/A N/A

(a2) Preço das restantes Mini-Tabletes Personalizadas a produzir 574,60 € 523,90 € 270,40 € N/A N/A

Personalizações (b)

(b1) Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate (opcional) 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

(b2) Personalização da quantidade de Postais a encomendar a 4/4 cores (opcional) 189,70 € 210,00 € 331,00 € 381,60 € 290,00 €

Preparação e envio (c)

(c1) Transporte Internacional (apenas na opção de personalização de chocolate) 98,42 € 89,85 € 64,74 € 56,36 € OFERTA

(c2) Embalamento e entrega 16,00 € 25,00 € 50,00 € 62,00 € 88,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

Mini-Tabletes - 8 meses, a partir da data de conclusão da produção. Dependendo do tipo de Chocolate.

POSTAIS COM CHOCOLATE. Com Mini-Tablete CandyCard 10 g

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

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

Aprox. 2  a 3 semanas de produção (4 a 5 semanas com personalização do postal) , 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%).

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

(a1)  Para 1 ordem de produção de postais em formato Standard com mini-tabletes CandyCard 10g standard em Flowpack CandyCard no tipo de chocolate standard do Postal em causa.

(a2) Restantes mini-tabletes correspondentes à ordem de produção total de 1800 mini-tabletes. Ordem de produção de mini-tabletes CandyCard em flowpack standard CandyCard em chocolate de leite, preto ou 

branco, com uma só imagem e num só tipo de chocolate.

(b1) Custo fixo inicial para personalização de mini tablete Candy Card para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard num mesmo tipo de chocolate. Impressão standard a branco sobre chocolate de leite ou 

preto ou a castanho sobre chocolate branco.

(b2)  Personalização de Postal Formato aberto 21x14,8 cm (medidas aproximadas), impressa no nº de cores cmyk indicado, em papel Trucard duo 200 gr com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo 

cliente pronta para impressão.

(c1) Valor extra para transporte internacional 

(c2) Embalamento em caixas de transporte e entrega da totalidade da encomenda, por transportadora , numa só morada e de uma só vez em Portugal Continental.



Ref.

CC04PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 1.200 2.400 3.000 5.000 10.050

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA: 0,9470 € 0,7930 € 0,7410 € 0,6840 € 0,6150 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.136,40 € 1.903,20 € 2.223,00 € 3.420,00 € 6.180,75 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 155,00 € 198,00 € 235,00 €

Entrega 32,00 € 38,00 € 45,00 € 54,00 € 75,00 €

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 Pralinés CandyCard em flowpack standard CandyCard. Bombons com cobertura de chocolate de leite, preto ou branco e recheio de creme de avelãs com impressão - se desejar outras condições, por favor, 

peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que 

corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

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

CANDYCARD - Pralinés em Flowpack (15g)

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

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

Aprox. 3 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.

CC05PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 1.080 2.160 3.060 5.040 10.080

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 1,1430 € 0,9880 € 0,8960 € 0,7910 € 0,7210 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.234,44 € 2.134,08 € 2.741,76 € 3.986,64 € 7.267,68 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 155,00 € 198,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 32,00 € 38,00 € 45,00 € 54,00 € 75,00 €

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 Pralinés CandyCard em flowpack standard CandyCard. Bombons com cobertura de chocolate de leite, preto ou branco e recheio de creme de avelãs com impressão - se desejar outras condições, por favor, 

peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que 

corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

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

CANDYCARD - Pralinés em Blister (15g)

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

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

Aprox. 3 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.

CC06PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 360 510 1.020 2.520 5.010

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 4,5420 € 3,6950 € 3,3850 € 2,9880 € 2,6970 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.635,12 € 1.884,45 € 3.452,70 € 7.529,76 € 13.511,97 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) 350,09 € 392,57 € 533,68 € 940,24 € 1.705,65 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 443,46 € 482,05 € 628,02 € 1.025,84 € 1.906,61 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 691,20 € 979,20 € 1.738,08 € 2.237,76 € 2.980,95 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 145,00 € 198,00 € 235,00 € 235,00 € 475,00 €

Entrega 42,00 € 57,00 € 65,00 € 75,00 € 84,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

(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.

CANDYCARD - Small Gift Box 3 Pralinés (3 x 15g)

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

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

(a)  Para 1 ordem de produção de Small Gift Box Pralinés CandyCard. Bombons com cobertura de chocolate de leite, preto ou branco e recheio de creme de avelãs com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo 

orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que 

corresponde a 2 x o custo inicial - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

Aprox. 3 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.

CC07PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 150 270 510 1.020 2.520

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 6,3670 € 5,2470 € 4,7400 € 4,3180 € 3,8760 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 955,05 € 1.416,69 € 2.417,40 € 4.404,36 € 9.767,52 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) 445,52 € 546,38 € 940,24 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 234,31 € 313,54 € 535,60 € 741,96 € 1.066,94 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 511,20 € 764,64 € 979,20 € 1.738,08 € 2.237,76 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 127,50 € 145,00 € 198,00 € 235,00 € 475,00 €

Entrega 38,00 € 42,00 € 57,00 € 75,00 € 84,00 €

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 Small Gift Box Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo 

que corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

9, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.

CANDYCARD - Small Gift Box 6 Mini Tabletes (6 x 10g)

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

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

Aprox. 3 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%).



Ref.

CC08PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 120 240 500 1.000 2.500

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 8,6980 € 7,4040 € 6,6940 € 6,0360 € 5,3880 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.043,76 € 1.776,96 € 3.347,00 € 6.036,00 € 13.470,00 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) N/A N/A 389,89 € 575,46 € 1.032,50 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 299,85 € 391,28 € 518,87 € 677,06 € 1.170,50 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 430,56 € 725,76 € 1.050,00 € 2.244,00 € 2.940,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,00 € 185,00 € 235,00 € 235,00 € 235,00 €

Entrega 45,00 € 61,00 € 72,00 € 79,00 € 99,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

(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.

CANDYCARD - Medium Gift Box 12 Mini Tabletes (12 x 10g)

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

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

(a)  Para 1 ordem de produção de Medium Gift Box Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo 

que corresponde a 2 x o custo inicial - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

Aprox. 3 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, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.



Ref.

CC09PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 120 240 500 1.000 2.500

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 6,9850 € 5,9370 € 5,3860 € 4,9650 € 4,4660 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 838,20 € 1.424,88 € 2.693,00 € 4.965,00 € 11.165,00 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) N/A N/A 424,89 € 575,46 € 1.032,50 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 299,85 € 391,28 € 518,87 € 677,06 € 1.170,50 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 430,56 € 725,76 € 1.050,00 € 1.884,00 € 2.940,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 116,50 € 185,00 € 235,00 € 235,00 € 475,00 €

Entrega 45,00 € 61,00 € 72,00 € 79,00 € 99,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

(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.

CANDYCARD - Medium Gift Box Maxi Tablete (100g)

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

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

(a)  Para 1 ordem de produção de Medium Gift Box Maxi Tablete 100g CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem 

tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

Aprox. 3 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, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.



Ref.
CC10PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 120 250 500 1.000 2.000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 15,4260 € 12,9530 € 11,7990 € 10,5980 € 9,6120 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.851,12 € 3.238,25 € 5.899,50 € 10.598,00 € 19.224,00 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 2 imagem 330,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00 €

Personalização (d)

Personalização de Manga a 2/0 cores (Opcional) 411,40 € 388,70 € 471,88 € 642,14 € 926,80 €

Personalização de Manga a 4/0 cores (Opcional) 523,20 € 484,70 € 570,94 € 748,18 € 1.042,00 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 659,52 € 1.320,00 € 1.338,00 € 2.304,00 € 2.448,00 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 165,00 € 245,00 € 235,00 € 475,00 € 940,00 €

Entrega 45,00 € 64,00 € 72,00 € 98,00 € 144,00 €

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 Big Gift Box Maxi Tablete 100g mais 12 mini tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com gravação em relevo - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo 

orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo 

que corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

9, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.

CANDYCARD - Big Gift Box Maxi Tablete + 12 Mini Tabletes (1 x 100g + 12 x 10g)

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

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

Aprox. 3 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%).



Ref.

CC12PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 450 750 1.500 2.550 5.100

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 3,1210 € 2,6870 € 2,4130 € 2,2650 € 2,1190 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.404,45 € 2.015,25 € 3.619,50 € 5.775,75 € 10.806,90 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional) 362,75 € 410,73 € 276,70 € 255,76 € 124,50 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 494,05 € 564,33 € 479,90 € 394,19 € 298,25 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 116,00 € 145,00 € 175,00 € 235,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 35,00 € 42,00 € 51,00 € 59,00 € 68,00 €

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 Caixa de Cartão Oval com Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo 

que corresponde a 2 x o custo inicial - 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 Caixa impressa em cartolina Trucard 260g 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.

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

CANDYCARD - Caixa Oval, 5 MiniTabletes (5 x 5g)

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

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

Aprox. 3 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%).



Ref.

CC11PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 1.800 3.000 6.000 10.200

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 1,2210 € 1,0740 € 0,9830 € 0,8970 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 2.197,80 € 3.222,00 € 5.898,00 € 9.149,40 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de envelope a 4/0 cores (Opcional) 255,55 € 195,35 € 91,35 € N/A

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 175,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 32,00 € 37,00 € 45,00 € 52,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

9, 12 ou 18 meses, a partir da data de conclusão da produção, consoante seja chocolate branco, de leite ou preto, respectivamente.

Outras Observações

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

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

(a)  Para 1 ordem de produção de Envelope com Mini Tablete  CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard (branco) em chocolate de leite, branco ou preto. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que 

corresponde a 2 x o custo inicial - 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 envelope  impressa em cartolina trucard 250g com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

Aprox. 3 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.

CANDYCARD - Envelope com Mini Tablete de 5g

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

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



Ref.

CC13PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 200 335 670 1.120 2.240

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 6,0960 € 5,4210 € 4,7070 € 4,3880 € 3,9180 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.219,20 € 1.816,04 € 3.153,69 € 4.914,56 € 8.776,32 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)
Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional) N/A N/A 241,12 € 153,62 € OFERTA

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 303,68 € 321,86 € 341,77 € 277,45 € OFERTA

Personalização de Berço a 2/0 cores (Opcional) 273,00 € 248,54 € 202,44 € 124,97 € OFERTA

Personalização de Berço a 4/0 cores (Opcional) 356,20 € 328,55 € 276,01 € 210,50 € OFERTA

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 175,00 € 235,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 35,00 € 42,00 € 51,00 € 59,00 € 68,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

(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 Caixa impressa em cartolina Trucard 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.

CANDYCARD - Caixa de Cartão Gift, 9 MiniTabletes (9 x 5g)

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

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

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Gift Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem tratamento 

diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

Aprox. 3 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.

CC14PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 900 1.500 3.000 6.000 10.200

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 1,610 € 1,510 € 1,450 € 1,330 € 1,230 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.449,00 € 2.265,00 € 4.350,00 € 7.980,00 € 12.546,00 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional) 392,50 € 332,00 € 236,90 € 97,50 € OFERTA

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 547,20 € 492,00 € 427,40 € 242,50 € OFERTA

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 175,00 € 235,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 34,00 € 39,00 € 44,00 € 55,00 € 59,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

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

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.

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Gift Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e branco, tem 

tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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 Caixa impressa em cartolina Trucard com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

Aprox. 3 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.

CANDYCARD - Caixa de Cartão Mini, 2 MiniTabletes (2 x 5g)

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

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



Ref.

CC15PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 150 250 500 850

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 8,132 € 6,879 € 6,189 € 5,517 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.219,80 € 1.719,75 € 3.094,50 € 4.689,45 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional) 307,90 € 299,86 € 290,45 € 265,80 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional) 405,40 € 398,42 € 395,86 € 380,10 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 116,00 € 145,00 € 189,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 35,00 € 48,00 € 59,00 € 75,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

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

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.

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Gift Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por favor, peça-nos 

novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e 

branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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 Caixa impressa em cartolina Trucard com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

Aprox. 3 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.

CANDYCARD - Caixa de Cartão , 12 MiniTabletes (12 x 10g)

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

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



Ref.

CC16PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 300 600 1.000

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 12,9860 € 11,2140 € 9,8470 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 3.895,80 € 6.728,40 € 9.847,00 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)

Personalização Total do Formato (Opcional) 645,12 € 430,00 € 553,50 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 155,00 €

Entrega Nacional 55,00 € 72,00 € 89,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

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

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.

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Gift Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, por 

favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de 

leite/preto e branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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 Caixa impressa em cartolina Trucard com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.

Aprox. 3 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.

Caixa de Cartão , 8 Quadrados ChocoTelegram e 4 Pralinés (8 x 9,3g + 4 x 15g)

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

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



Ref.

CC17PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 120 195 380 645

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 12,6890 € 11,4260 € 10,3490 € 9,2160 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.522,68 € 2.228,07 € 3.932,62 € 5.944,32 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)
Personalização da caixa a 2/0 (Opcional) 361,92 € 314,20 € 195,75 € OFERTA

Personalização da caixa a 4/0 (Opcional) 472,42 € 422,15 € 302,00 € 180,07 €

Personalização da Alma a 2/0 (Opcional) 269,88 € 250,63 € 215,50 € 199,08 €

Personalização da Alma a 4/0 (Opcional) 341,38 € 320,48 € 290,50 € 271,65 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 118,00 € 175,00 € 235,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 48,00 € 55,00 € 63,00 € 89,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

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

Aprox. 3 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.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e 

branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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.

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.

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Gift Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras condições, 

por favor, peça-nos novo orçamento.

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

CandyCard, Caixa de Cartão Top 16 Mini tabletes (16 x 10g)

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

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



Ref.

CC18PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 180 300 600 1.020

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 7,6970 € 6,6380 € 5,8480 € 5,2980 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 1.385,46 € 1.991,40 € 3.508,80 € 5.403,96 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)
Personalização da caixa a 2/0 (Opcional) 391,30 € 373,38 € 350,00 € 345,75 €

Personalização da caixa a 4/0 (Opcional) 495,30 € 462,28 € 475,00 € 433,25 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 118,00 € 175,00 € 235,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 38,00 € 46,00 € 59,00 € 75,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

Aprox. 3 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.

CandyCard, Caixa de Cartão Cubo 10 Mini tabletes (10 x 10g)

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

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

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

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.

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Cubo com Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras 

condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e 

branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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 Caixa impressa em cartolina Trucard  com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.



Ref.

CC19PI 

Quantidade Total a Encomendar (uds): 113 188 375 638

Preço/Quantidade  por Unidade s/IVA: 8,1970 € 7,2490 € 6,3470 € 5,9840 €

Preço (a)

Preço total por quantidade standard 922,16 € 1.359,19 € 2.380,13 € 3.814,80 €

impressão (b)

Gravação directa do logotipo em chocolate por imagem/tipo de chocolate - 1 imagem 165,00 € 165,00 € 165,00 € 165,00 €

Personalização (d)
Personalização da caixa a 2/0 (Opcional) 439,56 € 447,68 € 476,56 € 546,56 €

Personalização da caixa a 4/0 (Opcional) 543,56 € 536,58 € 601,56 € 634,06 €

entrega (c) 

Custo de Transporte Internacional 98,75 € 118,00 € 175,00 € 235,00 €

Entrega Nacional 35,00 € 43,00 € 58,00 € 65,00 €

Condições de Pagamento

Datas de Produção e Entrega

Condições de Conservação do Chocolate

Validade do Chocolate

Outras Observações

Aprox. 3 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.

CandyCard, Caixa de Cartão Cubo 16 Mini tabletes (16 x 5g)

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

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

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

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.

(a)  Para 1 ordem de produção de Caixa de Cartão Cubo com Mini Tabletes CandyCard em chocolate de leite, preto ou branco com impressão - se desejar outras 

condições, por favor, peça-nos novo orçamento.

(b)  Para impressão de 1 mesma imagem a 1 cor standard: branco  sobre chocolate de leite ou preto e castanho sobre chocolate branco. A mesma imagem em chocolate de leite/preto e 

branco, tem tratamento diferente, pelo que corresponde a 2 x o custo inicial - 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 Caixa impressa em cartolina Trucard  com plastificação brilho. Arte final a desenvolver e entregar pelo cliente pronta para impressão.


