Tabela de

Revenda

Chocolates e infusões que aquecem o coração

CHÁS E INFUSÕES
Pacotes 100GR. – Preço de revenda: 3,90 + iva

Limão e Gengibre

Morangos e Chocolate

Mirtilos e Maçã

Maracujá Oriental

Limonada Silvestre

Brisa do Litoral

Fatias de manga, casca de laranja
e rosa, pedaços de maçã, botões
de rosa, erva-príncipe, flores de
hibisco, bagas de sabugueiro,
pétalas de malva e girassol

Pedaços de maçã, raiz de
beterraba e morango, pétalas de
rosa e centáurea-azul, casca de
limão, mirtilo, amora, ervapríncipe, limonete, hortelã-pimenta

Pedaços de maçã e ananás
cristalizado, bagas de sabugueiro,
mirtilo, casca de limão, pétalas de
girassol e centáurea-azul, ervapríncipe, hortelã-pimenta

Laranja e Caramelo

Morango e Maracujá

Chocolate e Menta

Pedaços de maçã, gengibre e
canela, sultanas, cascas de rosa e
laranja, rooibos, pétalas de
cártamo e malmequer

Pedaços de morango e maçã,
folhas de framboeseiro e amoreira,
pétalas de rosa e hibisco, casca
de laranja e rosa

Chá verde Sencha, erva-príncipe,
pedaços de gengibre e cascas de
limão e laranja, pétalas de girassol

Chá preto, pedaços de morango e
cacau, flores de camomila e
pimenta rosa

Pedaços de maçã, mirtilos, erva
príncipe, pétalas de centáureaazul e malva, flores de hibisco,
folhas de amoreira, sultanas,
limonete

Rooibos, cascas e pedaços de
cacau, hortelã-pimenta, coco
laminado, mate brasileiro tostado,
pétalas de centáurea

Smothie Silvestre
Pedaços de maçã, cenoura,
morango e framboesa, flores
de hibisco, pétalas de
centáurea e rosa, cascas de
rosa, folhas de amoreira

Tripa de Aveiro

Pedaços de maçã, ananás,
amêndoa, caramelo e canela,
casca de laranja, folhas de
amoreira, gengibre cristalizado

Latas 100GR. – Preço de revenda: 5,80 + iva

Limão e Gengibre

Morangos e Chocolate

Mirtilos e Maçã

Maracujá Oriental

Limonada Silvestre

Brisa do Litoral

Fatias de manga, casca de laranja
e rosa, pedaços de maçã, botões
de rosa, erva-príncipe, flores de
hibisco, bagas de sabugueiro,
pétalas de malva e girassol

Pedaços de maçã, raiz de
beterraba e morango, pétalas de
rosa e centáurea-azul, casca de
limão, mirtilo, amora, ervapríncipe, limonete, hortelã-pimenta

Pedaços de maçã e ananás
cristalizado, bagas de sabugueiro,
mirtilo, casca de limão, pétalas de
girassol e centáurea-azul, ervapríncipe, hortelã-pimenta

Laranja e Caramelo

Morango e Maracujá

Chocolate e Menta

Chá verde Sencha, erva-príncipe,
pedaços de gengibre e cascas de
limão e laranja, pétalas de girassol

Pedaços de maçã, gengibre e
canela, sultanas, cascas de rosa e
laranja, rooibos, pétalas de
cártamo e malmequer

Chá preto, pedaços de morango e
cacau, flores de camomila e
pimenta rosa

Pedaços de morango e maçã,
folhas de framboeseiro e amoreira,
pétalas de rosa e hibisco, casca
de laranja e rosa

Acessórios

Filtros

Preço de revenda: 2,90 + iva

Clip para filtros

Preço de revenda: 2,10 + iva

Pedaços de maçã, mirtilos, erva
príncipe, pétalas de centáureaazul e malva, flores de hibisco,
folhas de amoreira, sultanas,
limonete

Rooibos, cascas e pedaços de
cacau, hortelã-pimenta, coco
laminado, mate brasileiro tostado,
pétalas de centáurea

Smothie Silvestre

Pedaços de maçã, cenoura,
morango e framboesa, flores de
hibisco, pétalas de centáurea e
rosa, cascas de rosa, folhas de
amoreira

Tripa de Aveiro

Pedaços de maçã, ananás,
amêndoa, caramelo e canela,
casca de laranja, folhas de
amoreira, gengibre cristalizado

SARDINHAS DE CHOCOLATE
Latas 40GR. - Preço de revenda: 2,65 + iva

Barco Rabelo

Elétrico

Costa-Nova

Perdi o coração em
Aveiro

Torre dos Clérigos

Fadista

Futebolista

Peixeira

Fado de Coimbra

Estás no meu coração

Super Pai

Super Mãe

Padrinho

Madrinha

TABLETES DE CHOCOLATE
Embalagens 50GR. - Preço de revenda: 2,10 + iva

Gosto muito de ti todos
os dias

Obrigada por me
ajudares a crescer

Gosto mais de ti do que
de chocolate

Para pintar

A amizade é um amor
que nunca morre

Without chocolate life
would be a mistake

LATASTABLETES
DE CORAÇÕES
DE CHOCOLATE
DE CHOCOLATE
Latas Grandes 115GR. - Preço de revenda: 4,10 + iva
Latas Pequenas 50GR. - Preço de revenda: 2,70 + iva

Gosto muito de ti todos
os dias

Obrigada por me
ajudares a crescer

A amizade é um amor
que nunca morre

Gosto muito de ti...
Todos os dias!

Estás no meu coração

Gosto mais de ti do que
de chocolate

Super Pai

Super Mãe

Padrinho

Madrinha

Afilhado

Afilhada

ARDÓSIAS
Latas 40GR. - Preço de revenda: 6,00 + iva

Amor de mãe não se
divide, multiplica-se

Obrigado Mãe

Já te disse que me
preparo em 5 minutos...
Há meia hora

É hoje que começa o
amanhã

Anjo da guarda

Aqui vivem pais
cansados e crianças
felizes

És a melhor mãe
galinha

És o gelado do meu
verão

Muito obrigado por
existires

Não cresças, é uma
armadilha

Obrigada por me
ajudares a crescer

Vive a história que
queres contar

Onde quer que estejas,
eu também vou estar

Quem faz os dias
bonitos és tu

Queres o pequeno
almoço na cama?
Dorme na cozinha

Casa é onde o meu
cão/gato está

Madrinha estás sempre
no meu coração

Todos os(as)
príncipes/princesas são
filhos(as) de uma rainha

Do more of what makes
you happy

Don’t count the days.
Make the days count.

Follow your heart

Keep the wild heart

Stop wishing start doing

Never let go of your
dreams

My house is your house

This is our happy place

Welcome

TABELA DE REVENDA

Produtos
Pacotes chá /infusão 100 grs
Latas de chá / infusão 100 grs
Chá / Infusão 1 Kg
Filtros de Chás/infusões
Clips para filtros
Sardinhas de chocolate 40 grs
Tabletes de chocolate 50 grs
Lata corações chocolate 50 grs
Lata corações chocolate 115 grs
Ardósias
decorativas
com fio

Preço
EUR*
3,90
5,80
29,50
2,90
2,10

PVPR EUR**
6,90
9,80
S/E
5,00
3,00

2,65
2,10
2,70
4,10

4,50 a 6,00
3,20 a 4,00
5,80 a 6,50
8,90 a 9,80

6,00

10,00 a
12,00

• Preço unitário sem IVA de 23%
• ** Preço de venda recomendado, mas cada cliente é livre de praticar o PVP
que entender.

CONDIÇÕES GERAIS
Condições comerciais
Valor min de compra para revenda: 75,00 + iva
Oferta de portes: em encomendas acima de 150,00 + iva
Desconto extra de 10% : em encomendas acima de 250,00+ iva
Os preços de revenda destinam-se exclusivamente para venda em estabelecimentos
comerciais
Mediante consumos regulares verificados, o cliente pode solicitar condições de pagamento a
prazo, sujeitas a análise e aprovação.

Condições pagamento
O pagamento deve ser efetuado após confirmação da encomenda por transferência bancária e após
receção da fatura proforma
BANCO: Caixa Geral de Depósitos
IBAN: PT50003503610000109463091
BIC / SWIFT: CGDIPTPL

Envios
As encomendas são enviadas por transportadora, com as seguintes comparticipações nos custos de
envio por parte do cliente:
Portugal Continental – envio gratuito para encomendas acima de €150,00 +IVA ou €6.50 +IVA abaixo
desse valor
Portugal Ilhas e internacional– mediante orçamento

Reclamações e devoluções
Caso o cliente receba material danificado ou em falta, deverá reclamar num prazo de 24h.
Não nos responsabilizamos por encomendas reclamadas fora do prazo.
Só se aceitam devoluções de produtos que não se apresentem conformes no acto de entrega.
Caso o cliente receba a encomenda com sinais visíveis de dano deverá fotografar a mesma e
encaminhar as fotos para o nosso e-mail.
Não se aceitam trocas por motivos de fim de validade.

Armazenamento dos produtos
Os nossos produtos deverão ser mantidos em local seco e ao abrigo da luz solar
Não nos responsabilizamos por alterações de produtos resultantes do seu mau armazenamento

Rotulagem
Os nossos produtos estão rotulados em português, conforme exige a legislação. No caso de
importação para um país terceiro, é da responsabilidade do importador traduzir a rotulagem para a
língua local, assim como disponibilizar as informações que possam ser legalmente exigidas no seu
país.

Contactos
Brisa de Letras Lda
Rua Manuel Firmino Edf 52 6º AP 3800-213 Aveiro
E-mail: brisadeletras.lda@gmail.com
Telemóvel: 00351 928 020 176

Informação importante
A Brisa de Letras Lda encontra-se no direito de alterar preços bem como as condições comerciais
sem aviso prévio
Esta tabela revoga todas as anteriores

