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ONLINE

1

2

3

LOJA

LOCAIS DE ENTREGA

PRODUTOS

Aceda à loja Bacalhau em Casa
Riberalves no endereço:

Consulte no nosso separador
“Locais de entrega” se a zona escolhida
para entrega está abrangida pelos
nossos serviços. Caso o concelho esteja
incluído, prossiga com a sua encomenda!

www.riberalveslojaonline.pt

Caso contrário, agradecemos a sua
preferência pelos nossos produtos, mas
infelizmente, o nosso serviço ainda não
chega à sua área de residência.

No separador “Produtos”, escolha
os produtos Bacalhau Riberalves
desejados, clique no símbolo do cesto
e adicione a quantidade desejada
de cada artigo.
Assegure-se de que as suas
compras totalizam o mínimo de 35€
(IVA incluído) e dirija-se ao carrinho
de compras.

%

DESCONTO
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CÓDIGO DE DESCONTO

PRÓXIMO PASSO

REGISTO

Já no carrinho de compras?
Caso tenha um código de desconto, deve
clicar em “Adicionar” no campo existente
para o efeito até o código aparecer
validado. Verifique se o desconto foi
adicionado com sucesso, logo abaixo.

Para avançar para
a página seguinte,
clique em
“Ir para o Carrinho”.

O código de desconto não será
adicionado automaticamente,
terá sempre que seguir o
procedimento anterior.

Se entrar pela primeira vez,
poderá optar por encomendar como
convidado ou realizar o registo.
Se não estiver a entrar pela
primeira vez e caso também
não esteja registado, volte a entrar
como convidado inserindo apenas os
dados necessários para a entrega.
Se já estiver registado, basta fazer login
inserindo o e-mail de acesso registado
e a palavra passe.

MAIL
Para prosseguir,
deverá aceitar as
condições gerais
e a política de
confidencialidade.
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ENTREGA

PAGAMENTO

TERMINOU!

A entrega é segura e garantida
pela nossa equipa no prazo de

Caso tenha optado pelo pagamento
por Multibanco, receberá um e-mail
adicional com as referências
para pagamento.

1 a 5 dias úteis,
das 9h ás 18h30.

Verifique na sua caixa de correio
o e-mail de confirmação
da encomenda com a nota
de encomenda!

Clique em

“Continuar”.

Siga-nos nas redes sociais

www.riberalves.pt

Atenção, tem 3 dias
para proceder ao pagamento
nesta modalidade.

Obrigado pela
preferência.
Em breve, receberá
o seu Bacalhau
Riberalves
em casa!

