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Qualquer encomenda ou compra, implica a aceitação por parte do cliente das condições comerciais abaixo 
descritas. Estas aplicam-se às relações comerciais entre a Eurocover e os seus Clientes Profissionais, excluindo 
quaisquer outras relações ou acordos entre os Clientes Profissionais e o cliente final.

1º FAZER UMA ENCOMENDA

Envio das Encomendas por Email

As encomendas devem ser preferencialmente enviadas por escrito. O email para os envios dos pedidos é o 
comercial@eurocover.pt. Envie sempre que possível a respectiva ficha de encomenda. No caso de detalhes 
importantes, envie imagens ou desenhos anexos, não esquecendo que a ficha de encomenda deverá resumir e 
reunir toda a informação enviada anteriormente. As fichas de pedido constam deste Catálogo, bem como na sua 
Área Reservada em www.eurocover.pt. As fichas de pedido enviadas anulam e substituem qualquer informação 
enviada anteriormente. Sempre que enviar uma ficha de encomenda, certifique-se que enviou juntamente os 
anexos respectivos, mesmo que os tenha enviado previamente na elaboração do orçamento, ou contactos anterio-
res. Reúna a informação relevante, e envie junto sempre que nos enviar a ficha de encomenda.

Envio das Encomendas através do portal

Através da nossa página na internet em www.eurocover.pt, na Área Reservada de Cliente pode aceder ao 
formulário das encomendas, a partir de qualquer dispositivo móvel ou computador com acesso à internet.
Privilegie esta via se tiver o acesso à Área Reservada de Cliente. Os envios de encomendas feitos através do portal, 
ficam automaticamente pré-validados, registados e com número de pedido atribuído. Não necessita neste caso, 
aguardar pela nossa confirmação, e a encomenda entra imediatamente para o estado Verificação, que também 
poderá acompanhar no mesmo sítio na Área Reservada de Clientes. Neste caso, o prazo de execução da sua 
encomenda, é mais reduzido. Se proceder desta forma, tem a possibilidade de confirmar no registo da encomenda 
que todos os elementos necessários estão preenchidos. Se ainda não tem o seu acesso, peça-nos já e deixe de 
perder tempo!

Envio de Encomendas por telefone, presencialmente ou por outras vias

Todas as encomendas transmitidas oralmente (por telefone, presencialmente sem a respectiva ficha, ou de outra 
forma não escrita), serão sempre confirmadas por email pela nossa equipa, com o resumo da informação, através 
da ficha de encomenda e respectivo número. Ao receber a ficha, verifique se tudo está conforme o seu pedido e 
reenvie-nos assinada. Só após a sua validação da nossa encomenda, ela ser tornará efectiva, e poderá avançar. 
Não se esqueça de confirmar toda a informação antes de assinar, evite erros e tempo perdido.

2ºCONFIRMAÇÃO DE ENCOMENDA

Todas as confirmações de encomendas são enviadas por email por comercial@eurocover.pt e/ou SMS caso assim 
nos indique na sua ficha, o CLIENTE. Só após esta confirmação com número de registo, são efectivamente 
encomendas confirmadas e seguirão o circuito normal interno. Guarde este número e mencione-o nos contactos 
sobre o seu pedido. Se não tiver recebido confirmação da sua encomenda com o respectivo número, até 24 horas 
do envio, contacte-nos para o Atendimento ao Cliente pelo mesmo email ou através do Tel. 211 450 999. No caso de 
submissões via portal na Área Reservada aos Clientes Profissionais em www.eurocover.pt, a validação é automática, 
o número de registo é atribuído e enviado para o seu email e/ou telemóvel. Estas encomendas submetidas via portal, 
seguem de imediato o seu circuito interno normal, e o acompanhamento do seu estado pode ser feito no mesmo 
local, através das consultas de Estado de Encomendas disponível, 24 horas/dia x 7 dias/semana. Sempre que surjam 
dúvidas na encomenda de nossa parte, ou a mesma seja interrompida a pedido do cliente, as mesmas ficam 
suspensas por 15 dias. O cliente é informado do seu estado, pelas vias normais. Findo este prazo sem que o cliente 
tenha esclarecido as dúvidas, ou enviado informação em falta para ser possível seguir com o seu fabrico, as mesmas 
são anuladas automaticamente. Findo este período, se o cliente desejar retomar o pedido, deverá enviar a 
informação necessária novamente. Os volumes enviados para as instalações da EUROCOVER, referentes a 
encomendas com dúvidas, ou a aguardar informação adicional, e/ou confirmação de preço para formalização de 
encomenda, são devolvidos ao CLIENTE após 2 semanas, se não houver entretanto informação para se proceder ao 
fabrico da encomenda. No caso de não ter usado a sua Área Reservada para proceder à encomenda, e não 
tiverrecebido nossa CONFIRMAÇÃO de encomenda com o respectivo número, até 24 horas de ter procedido ao 
pedido, contacte-nos o mais rápido possível para o Atendimento ao Cliente pelo email comercial@eurocover.pt ou 
através do Tel. 211 450 999. 
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Se a morada de entrega é diferente da morada do CLIENTE, informar na ficha da encomenda os dados completos 
(endereço, nome e contacto móvel para o transportador, caso seja necessário).
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Se o defeito foi detectado depois da 
entrega do transportador, enviar por email a reclamação para a EUROCOVER para que a situação seja de imediato 
reencaminhada e tratada. 
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Notas:
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