Ref. OU01PI

Napolitanas (impressão a quente) 5g

Quantidade Total a Encomendar (Kg):
Quantidade aproximada (unidades):

Preço/Quantidade por Kg s/IVA:

25

50

125

250

500

4.750

9.500

23.750

47.500

95.000

21,80 €

19,90 €

19,90 €

18,80 €

17,30 €

545,00 €

995,00 €

2.487,50 €

4.700,00 €

8.650,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

88,75 €
33,00 €

126,85 €
39,00 €

198,75 €
55,00 €

345,00 €
69,00 €

345,00 €
136,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR
entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato standard em chocolate de leite ou preto. Fornecimento em saquetas de 1kg, constituidas por 185 a 195 unidades por
kg, e em cxs de transporte.
(b) Para impressão em Hot Stamp - estampagem a quente. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU02PI

Napolitanas (impressão CMYK) 5g

Quantidade Total a Encomendar (Kg):
Quantidade aproximada (unidades):

Preço/Quantidade por Kg s/IVA:

25

50

125

250

500

4.750

9.500

23.750

47.500

95.000

27,30 €

25,20 €

23,90 €

22,70 €

21,40 €

682,50 €

1.260,00 €

2.987,50 €

5.675,00 €

10.700,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

88,75 €
33,00 €

126,85 €
39,00 €

198,75 €
55,00 €

345,00 €
69,00 €

345,00 €
136,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard

impressão (b)
Gravação1 imagem / 4 cores CMYK
entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato standard em chocolate de leite ou preto. Fornecimento em saquetas de 1kg, constituidas por 185 a 195 unidades por
kg, e em cxs de transporte.
(b) Para impressão em CMYK.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU03PI

Esferas Standard (Kg)

Quantidade Total a Encomendar (Kg):
Quantidade aproximada (unidades):

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

40

80

250

1.000

3.040

6.080

19.000

76.000

16,4500 €

15,8500 €

14,6500 €

12,9500 €

658,00 €

1.268,00 €

3.662,50 €

12.950,00 €

35,00 €

43,00 €

58,00 €

87,50 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
entrega (c)
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 2 a 4 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
4 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção de esferas. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis. Cada Kg de esferas tem entre 75 e 77
unidades.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU04PI

Esferas Persoalizadas (Kg)

Quantidade Total a Encomendar (Kg):
Quantidade aproximada (unidades):

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

50

200

500

1.000

3.800

15.200

38.000

76.000

21,8500 €

19,7500 €

17,9500 €

15,6500 €

1.092,50 €

3.950,00 €

8.975,00 €

15.650,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

126,85 €
35,00 €

99,75 €
47,00 €

75,00 €
75,00 €

N/A
125,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR
entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
10 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção de esferas. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis. Cada Kg de esferas tem entre 75 e 77
unidades.
(b) Para personalização da preta envolvente das esferas.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU05PI

Caixa Oval com 3 Esferas Standard

Quantidade Total a Encomendar (uds):

250

500

1.000

2.500

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA: 2,0890 €

1,9670 €

1,8220 €

1,7410 €

1,6340 €

313,35 €

491,75 €

911,00 € 1.741,00 € 4.085,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

272,03 €

254,40 €

258,45 €

172,72 €

N/A

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

357,83 €

341,44 €

365,13 €

267,97 €

116,88 €

25,00 €

37,00 €

55,00 €

68,00 €

98,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard

150

Personalização (d)

entrega (c)
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
4 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção de caixa oval com esferas. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU06PI

Caixa Oval com 3 Esferas Personalizadas

Quantidade Total a Encomendar (uds):

1.350

2.750

5.500

7.500

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

2,1580 €

1,8990 €

1,7930 €

1,6370 €

2.913,30 €

5.222,25 €

9.861,50 €

12.277,50 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

160,23 €

N/A

N/A

N/A

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

262,93 €

130,88 €

N/A

N/A

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

126,85 €
25,00 €

99,75 €
37,00 €

N/A
55,00 €

N/A
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
10 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção de caixa oval com esferas personalizadas. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis.
(b) Para personalização da preta envolvente das esferas.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU07PI

Caixa Oval 8 Napolitanas- Hot Stamp

Quantidade Total a Encomendar (uds):

650

1.250

2.500

5.000

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

2,8248 €

2,6340 €

2,0860 €

1,9980 €

1.836,12 €

3.292,50 €

5.215,00 €

9.990,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

231,08 €

184,00 €

N/A

N/A

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

323,38 €

285,12 €

118,75 €

N/A

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

126,85 €
25,00 €

99,75 €
37,00 €

N/A
55,00 €

N/A
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato com caixa standar e napolitanas personalizadas em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g
aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em Hot Stamp - estampagem a quente. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(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.

Ref. OU08PI

Caixa Oval 8 Napolitanas- CMYK

Quantidade Total a Encomendar (uds):

650

1.250

2.500

5.000

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

2,8970 €

2,6420 €

2,4870 €

2,2630 €

1.883,05 €

3.302,50 €

6.217,50 €

11.315,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

231,08 €

184,00 €

N/A

N/A

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

323,38 €

285,12 €

118,75 €

N/A

impressão (b)
Gravação1 imagem

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

126,85 €
25,00 €

99,75 €
37,00 €

N/A
55,00 €

N/A
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato standard em chocolate de leite ou preto. Fornecimento em saquetas de 1kg e em cxs de transporte.Peso individual do
chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(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.
(b) Para impressão em CMYK. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(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.

Ref. OU09PI

Caixa Mini 4 Napolitanas- Hot Stamp

Quantidade Total a Encomendar (uds):

500

1.000

1.500

2.500

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

1,5400 €

1,4400 €

1,3700 €

1,2900 €

770,00 €

1.440,00 €

2.055,00 €

3.225,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

383,73 €

361,95 €

312,50 €

239,85 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

520,00 €

511,81 €

462,50 €

371,46 €

N/A

N/A

100,00 €

100,00 €

N/A
25,00 €

N/A
37,00 €

88,75 €
55,00 €

126,85 €
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR (Opcional)*
(*Possibilidade de personalização apartir de 1250 unidades)

entrega (c)
Custo Transporte Internacional (Apenas no caso de personalização do Chocolate)
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em Hot Stamp - estampagem a quente. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(d) Personalização de Caixa impressa em cartolina Trucard 240g 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.

Ref. OU10PI

Caixa Mini 4 Napolitanas- CMYK

Quantidade Total a Encomendar (uds):

500

1.000

1.500

2.500

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

1,6900 €

1,5900 €

1,5200 €

1,4400 €

845,00 €

1.590,00 €

2.280,00 €

3.600,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

383,73 €

361,95 €

312,50 €

239,85 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

520,00 €

511,81 €

462,50 €

371,46 €

N/A

N/A

125,00 €

125,00 €

N/A
25,00 €

N/A
37,00 €

88,75 €
55,00 €

126,85 €
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

impressão (b)
Gravação1 imagem (Opcional)*
(*Possibilidade de personalização apartir de 1250 unidades)

entrega (c)
Custo Transporte Internacional (Apenas no caso de personalização do Chocolate)
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em CMYK. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(d) Personalização de Caixa impressa em cartolina Trucard 240g 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.

Ref. OU11PI

Caixa Mini 2 Corações de Chocolate

Quantidade Total a Encomendar (uds):

500

1.000

1.500

2.500

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

1,3200 €

1,2400 €

1,1700 €

1,1000 €

660,00 €

1.240,00 €

1.755,00 €

2.750,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

383,73 €

361,95 €

312,50 €

239,85 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

520,00 €

511,81 €

462,50 €

371,46 €

25,00 €

37,00 €

55,00 €

68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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 240g 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.

Ref. OU12PI

Caixa Top com 30 Esferas Standard

Quantidade Total a Encomendar (uds):

150

250

500

1.000

2.500

10,3890 €

9,9650 €

9,1450 €

8,0190 €

1.678,35 €

2.597,25 €

4.982,50 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

459,94 €

291,20 €

158,75 €

OFERTA

OFERTA

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

459,55 €

400,00 €

273,05 €

OFERTA

OFERTA

37,00 €

48,00 €

57,50 €

68,00 €

84,00 €

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA: 11,1890 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard

9.145,00 € 20.047,50 €

Personalização (d)

entrega (c)
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
4 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção Standard. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU13PI

Caixa Top com 30 Esferas Personalizadas

Quantidade Total a Encomendar (uds):

130

250

500

1.000

2.500

12,8230 €

12,1030 €

11,6890 €

10,8730 €

1.761,37 €

3.205,75 €

6.051,50 € 11.689,00 € 27.182,50 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

461,71 €

291,20 €

158,75 €

OFERTA

OFERTA

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

475,93 €

400,00 €

273,05 €

OFERTA

OFERTA

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

244,47 €
37,00 €

159,53 €
48,00 €

N/A
57,50 €

N/A
68,00 €

N/A
84,00 €

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA: 13,5490 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
4 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção Standard. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU14PI

Caixa Cartão com 11 Esferas Standard

Quantidade Total a Encomendar (uds):

100

200

350

500

1.000

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

5,5800 €

4,9810 €

4,6740 €

4,3820 €

4,1290 €

558,00 €

996,20 €

1.635,90 €

2.191,00 €

4.129,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

331,89 €

296,96 €

267,34 €

250,00 €

206,64 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

396,50 €

396,80 €

368,94 €

353,75 €

319,80 €

33,00 €

42,00 €

47,50 €

55,00 €

68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
4 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção Standard. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.

Ref. OU15PI

Caixa Cartão com 11 Esferas Personalizadas

Quantidade Total a Encomendar (uds):

350

500

1.000

2.500

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

5,8610 €

5,6030 €

4,9890 €

4,5730 €

2.051,35 €

2.801,50 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

245,12 €

254,00 €

210,00 €

116,85 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

344,96 €

359,41 €

323,75 €

264,45 €

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

159,53 €
42,00 €

N/A
47,50 €

N/A
55,00 €

N/A
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard

4.989,00 € 11.432,50 €

Personalização (d)

entrega (c)
Custo de Transporte Internacional
Entrega

Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Pagamento
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
4 a 12 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção Standard. Diferentes coberturas de chocolate versus recheios disponiveis.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez.
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.

Ref. OU16PI

Caixa Cartão 30 Napolitanas- Hot Stamp

Quantidade Total a Encomendar (uds):

170

350

850

1.700

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

6,5300 €

5,9700 €

5,4900 €

5,1540 €

1.110,10 €

2.089,50 €

4.666,50 €

8.761,80 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

291,33 €

268,61 €

213,13 €

228,78 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

401,83 €

368,94 €

363,13 €

357,93 €

impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

98,00 €
33,00 €

55,00 €
42,00 €

OFERTA
47,50 €

OFERTA
55,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Custo Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em Hot Stamp - estampagem a quente. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(d) Personalização de Caixa impressa em cartolina Trucard 240g 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.

Ref. OU17PI

Caixa Cartão 30 Napolitanas- CMYK

Quantidade Total a Encomendar (uds):

170

350

850

1.700

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

7,7400 €

7,1400 €

6,7300 €

5,9700 €

1.315,80 €

2.499,00 €

5.720,50 €

10.149,00 €

Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)

426,63 €

444,50 €

393,75 €

338,25 €

Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)

562,90 €

594,36 €

543,75 €

469,86 €

impressão (b)
Gravação1 imagem

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

98,00 €
33,00 €

55,00 €
42,00 €

OFERTA
47,50 €

OFERTA
55,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)

entrega (c)
Custo Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em CMYK. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(d) Personalização de Caixa impressa em cartolina Trucard 240g 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.

Ref. OU18PI

Caixa Cartão Top 48 Napolitanas- Hot Stamp

Quantidade Total a Encomendar (uds):

110

225

550

1.050

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

11,9400 €

11,1600 €

10,5700 €

9,6900 €

1.313,40 €

2.511,00 €

5.813,50 €

10.174,50 €

364,26 €
474,76 €

321,31 €
433,07 €

176,25 €
295,00 €

OFERTA
167,28 €

273,39 €
344,89 €

245,43 €
316,55 €

201,88 €
264,38 €

OFERTA
145,76 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

98,00 €
37,00 €

55,00 €
48,00 €

OFERTA
57,50 €

OFERTA
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)
Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)
Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)
Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional)
Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional)
impressão (b)
Gravação1 imagem / 1 COR
entrega (c)
Custo Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em Hot Stamp - estampagem a quente. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(d) Personalização de Caixa impressa em cartolina Trucard 240g 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.

Ref. OU19PI

Caixa Cartão Top 48 Napolitanas- CMYK

Quantidade Total a Encomendar (uds):

110

225

550

1.050

Preço/Quantidade por Unidade s/IVA:

13,8700 €

12,9800 €

11,9640 €

10,9610 €

1.525,70 €

2.920,50 €

6.580,20 €

11.509,05 €

364,26 €
474,76 €

321,31 €
433,07 €

176,25 €
295,00 €

OFERTA
167,28 €

273,39 €
344,89 €

245,43 €
316,55 €

201,88 €
264,38 €

OFERTA
145,76 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

98,00 €
37,00 €

55,00 €
48,00 €

OFERTA
57,50 €

OFERTA
68,00 €

Preço (a)
(a1) Preço total por quantidade standard
Personalização (d)
Personalização de Caixa a 2/0 cores (Opcional)
Personalização de Caixa a 4/0 cores (Opcional)
Personalização de Alma a 2/0 cores (Opcional)
Personalização de Alma a 4/0 cores (Opcional)
impressão (b)
Gravação1 imagem
entrega (c)
Custo Transporte Internacional
Entrega
Acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).

Condições de Conservação do Chocolate
50% no momento de adjudicação e 50% no momento de entrega.
Datas de Produção e Entrega
Aprox. 4 a 5 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.
Condições de Conservação do Chocolate
Em lugar seco e fresco (temperatura entre 14 e 20ºC / nível de humidade relativa até 70%).
Validade do Chocolate
16 a 18 meses, a partir da data de conclusão da produção.
Outras Observações

(a1) Para 1 ordem de produção em formato Standard em chocolate de leite ou preto. Peso individual do chocolate: 4,65 a 4,75g aprox. Peso da mini-tablete: 5g.
(c) Entrega internacional em transporte climatizado e em Portugal Continental da totalidade da encomenda, numa só morada e de uma só vez. 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.
(b) Para impressão em CMYK. Pode escolher-se uma cor de papel standard e uma cor standard para a estampagem.
(d) Personalização de Caixa impressa em cartolina Trucard 240g 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.

