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TABELA DE PREÇOS DE TRANSPORTES 
1 OUTUBRO 2021/2022 

 
Kilogramas Valor sem Cobrança Valor com Cobrança 

5 7,55 € 10,55 € 

25 10,55 € 13,55 € 

50 13,50 € 16,50 € 

100 18,75 € 21,75 € 

150 24,00 € 27,00 € 

250 34,50 € 37,50 € 

500 47,00 € 50,00 € 

1000 79,50 € 82,50 € 

> 1000 a consultar a consultar 

Aos preços indicados acresce a taxa legal de IVA em vigor 

Relação Peso /Volume = 200Kg/M3 (Facturar-se-á o peso teórico do envio sempre que este 
seja superior ao peso real) 

 

 

 

Condições de oferta de Transporte 

 

Oferta de Transporte em encomendas superiores a 800,00€ (valor sem IVA),válida para todos 

os produtos, Excepto: Coberturas Automáticas e seus componentes ; Coberturas de 

Proteção/Isótermicas e Telescópicas; Areia/Areão ; Sal ; Vítreo ; Revestimento Cerâmico ; 

Bordadura para piscinas e áreas envolventes; 

Filtros de Ø igual ou superior a 1050 ; Spas ; Saunas e acessorios ; Lagos ; Depósitos ; 

Varas PVC > 3 mts; Tubo de Polietileno com Ø superior a 40 PEAD/PEBD ; Tubo 

Corrugado dupla parede; Hidrotubo; Piscinas Laghetto ; Sistema de construção pré 

fabricado ou modular; Geradores de Vapor e acessorios. 

 

Todas as mercadorias viajam por conta e risco do cliente.Para encomendas de valor 

inferior a 800,00€ (valor sem IVA) o custo do transporte e / ou embalagens especiais serão 

debitadas ao cliente. 

 

Tabela e Condições de Oferta de transporte válidas para Portugal 

Continental. Preços válidos de 1 de Outubro de 2021 a 31 de 

Dezembro de 2022. 

 

 



 

 

  

 
 
 

PREÇOS FIXOS TRANSPORTE 

AREIA/AREÃO PALETE 40,00 € 

SPAS UNIDADE 90,00 € 

SAL PALETE 40,00 € 

PASTILHA/VITREO PALETE 40,00 € 

COB. ISOTERMICAS/PROTECÇÃO UNIDADE 17,00 € 

COBERTURAS AUTOMATICAS=<9 MT UNIDADE 180,00 € 

COBERTURAS AUTOMATICAS>9MTS UNIDADE 225,00 € 

 
NOTA: Estes preços não incluem camião com grua, caso necessite descarga com grua contacte os nossos serviços logísticos 

 
 

Reclamações de entregas: 
É responsabilidade do destinatário, aquando da entrega, verificar se o(s) volume(s) ou palete(s), 
nao apresentam sinais de dano 

ou defeito da embalagem, caso exista anomalia deve fazer o seguinte: 
 

1. Escrever na folha do transportador " volume ou palete danificado". Nunca escrever "Sujeito a 

conferência" 
2. Após verificação do conteudo dos volumes ou palete, enviar reclamação num prazo de 48 

horas, para reclamacoes@ fluidra.pt, anexando fotos dos danos( volume e artigo), descrição 
do artigo(s) danificado(s) e sua quantidade, e o numero da guia de remessa ou factura. 

3. Caso nao existam danos visiveis, dispõe de 5 dias para formalizar a reclamação á Fluidra, por 

escrito, para para reclamacoes@ fluidra.pt, anexando fotos dos danos( volume e artigo), 
descrição do artigo(s) danificado(s) e sua quantidade, e o numero da guia de remessa ou 

factura. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
Se o destinatário receber a mercadoria sem verificar o seu estado contraditoriamente com o 

transportador, ou sem formular as reservas a que se referem os pontos anteriores, presume-se 

que as mercadorias se encontravam em boas condições. 

 


