
Protocolo de Cooperação com a
Biomimos

O modo de operacionalização comercial é feito via internet, isto é,
para  realizarem as suas  encomendas,  os  clientes  devem aceder  à
nossa  loja  on  line  loja.biomimos.pt,  primeiro  para  criarem  a  sua
conta,  informando  expressamente  o  seu  número  de  associado  do
Centro  de  Cultura  e  Desporto  dos  Trabalhadores  da
Tranquilidade Seguros, e depois, para realizarem, semanalmente, a
sua encomenda. 

Os  clientes  ao  abrigo  do  presente  protocolo  beneficiam  de  duas
modalidades de encomenda:

1. um cabaz predefinido e constituído por legumes para sopa (4
variedades),  legumes  para  acompanhamento  (2  variedades),
salada  (1  variedade),  aromáticas  (2  variedades)  e  fruta  (2
variedades), totalizando o peso de 6 kg e com o valor de  17
euros.

2. encomenda  personalizada,  isto  é,  o  cliente  seleciona  dos
produtos  disponíveis  em  loja.biomimos.pt os  produtos  que
pretende no valor igual ou superior a 17 euros.

Observações: 

a. Os  clientes  que  optarem  pela  modalidade  1  –  cabaz
predefinido – poderão sempre acrescentar à sua encomenda
extras, designadamente, ovos, animais de capoeira, compotas,
etc., cujo valor será acrescido ao preço do cabaz.

b. As entregas das encomendas serão feitas,  semanalmente,  às
quintas-feiras, das 17:00 às 18:00, no Centro de Cultura e
Desporto da Tranquilidade, sito Rua Rodrigues Sampaio, 132
C, 1150-281 Lisboa.

c. Qualquer  associado  do  Centro  de Cultura  e  Desporto  da
Tranquilidade  beneficia  de  um  desconto de 10% sobre  o
valor total das suas compras ao abrigo do presente protocolo.
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d. O  associado  do  Centro  de  Cultura  e  Desporto  da
Tranquilidade poderá  ainda  receber  a  entrega  da  sua
encomenda no domicílio, às quintas-feiras, a partir das 19:00,
na  área  da  grande  Lisboa  (margem Sul  do  Tejo  incluída).  A
entrega no  domicílio  terá  um custo  de  0,20€/km a  partir  do
Centro  de  Cultura  e  Desporto  da  Tranquilidade,  Rua
Rodrigues Sampaio, 132 C, 1150-281 Lisboa.
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