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 FEIRAS DO LIVRO  

 

Data de Início:  Data de Fim: 

Nome da Escola:  

Morada:  

Localidade: Código Postal 

Telefone: Fax: 

E-Mail: Contribuinte n.º: 

Professor(a) Responsável:  

Grupo Disciplinar: Contacto: 

E-mail: OBS. 

 

Condições Gerais  
Fornecimento: As feiras do livro deverão ser solicitadas com a antecedência mínima de 1 mês através deste 
impresso devidamente preenchido e assinado. 
Deverá enviar o seu pedido para os seguintes contactos: 
e-mail: mkt@platanoeditora.pt, mkt@didacticaeditora.pt , Fax.: 21 253 4068 (A/C Depto. Marketing) ou entregue 
diretamente ao nosso(a) Promotor(a) Editorial. 
 
Seleção de Livros:  
Enviamos catálogos com indicação de preços de venda ao público (PVP) para seleção das obras. Contudo, caso 
pretendido pelo promotor da feira, a seleção poderá ser efetuada pelos nossos serviços. 
 
Encomendas: Devem ser enviadas para o fax n.º: 212534068 (A/C Depto. Marketing), e-mail: 
mkt@platanoeditora.pt, mkt@didacticaeditora.pt, correio postal ou entregue diretamente ao nosso(a) Promotor(a) 
Editorial com cópia deste formulário e listagem devidamente preenchida. 
 
Preços: Os preços indicados são os de venda ao público (PVP) e já incluem o IVA à taxa de 6% nos livros; e 23% 
nos de jogos didáticos e nos produtos multimédia. Os preços de venda ao público (PVP) poderão ser alterados sem 
aviso prévio. 
 
Desconto: 20% de desconto  
 
Transporte:  
- Os custos dos portes de envio são por conta da editora. 
- Os custos dos portes relativos à devolução dos produtos serão suportados pela entidade compradora. 
  
Devoluções 
- As devoluções deverão ser realizadas no prazo de 15 após o fim da Feira do Livro. A devolução deverá ser 
acompanhada do documento “Devolução da Feira do Livro” devidamente assinada pelo(a) responsável. 
  
Prazo de Entrega: Normalmente de 1 a 3 dias úteis após a receção da requisição. 
 
Faturação: Após o apuramento da Feira do Livro é efetuada a emissão da respetiva fatura. (A faturação será 
efetuada após a receção da devolução da mercadoria) 
  
Prazo de Pagamento: O pagamento deve ser regularizado até ao dia 15 do mês seguinte ao da emissão do 
extrato. 

 
Li e concordo com as condições para a realização da Feira do Livro na minha escola 
 
Assinatura: ______________________________________________ Data: ________________  
 

Promotor(a) Editorial: ___________________________________________________________ 
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