
Termos e Condições
Ao finalizar a sua encomenda em www.tiquenervoso.com está a concordar e a aceitar as seguintes condições:

Produtos
>>Sacos em pano cru
As ilustrações são impressas nos sacos por meio de serigrafia a partir de originais da artista Sara Ventura.
Os sacos são fabricados em Portugal. Material 100% algodão.
Os sacos não são resistentes a lavagem intensivas, devem ser passados a ferro e lavados manualmente a baixa
temperatura. O TiqueNervoso não se responsabiliza por danos causados nos sacos durante lavagens e utilizações.
Todos os sacos têm um número limitado de edições, estão assinados e numerados, não sendo possível
encomendar depois de esgotado.

>>W.egg
Os w.egg’s são feitos manualmente sem recorrer a nenhum tipo de molde e pintados com padrões diferentes.
O seu envio é feito de forma aleatória podendo o produto recebido não corresponder à imagem apresentada no
site.

Encomendas
As encomendas realizadas no nosso site (a nível nacional) serão enviadas por correio normal com o acréscimo do
valor dos portes discriminado no valor total da encomenda. O TiqueNervoso pode fazer envios internacionais,
sendo que os portes e qualquer taxa cobrada pelo envio seja suportada pelo cliente.
O TiqueNervoso não se responsabiliza por danos ou extravios da encomenda.
Em caso de a encomenda ser devolvida por ter sido rejeitada ou não levantada no tempo útil exigido, os custos de
envio ou taxas associadas à entrega serão cobrados ao cliente. Um novo envio será feito após pagamento dos
portes de envio.
O prazo de entrega pode variar consoante a altura do ano, sendo normalmente entre 2 a 4 dias úteis. O
TiqueNervoso disponibiliza a infornação de envio da data de envio da encomenda.

>>Pagamentos
Os pagamentos podem ser feitos por transferência bancária ou Mbway para o número indicado na confirmação de
compra. Um comprovativo de pagamento deve ser enviado para tiquenervoso.art@gmail.com para ser finalizado
o envio.

>>Trocas e Devoluções
Os produtos adquiridos em www.tiquenervoso.com podem ser devolvidos ou trocados no prazo de 14 dias após a
compra, se se verificarem nas condições em que foram vendidos.
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