Serviço

Área de Descrição
atividade

Preço

Máximo 5 unidades em formato A4, A3 e envelopes

8,50 €

Máximo 10 folhas por artigo em formato gráfico. Consulte
o seu comercial para saber quais os produtos disponíveis
e o custo do pedido de amostras.

Amostras

Consultar
preço

APOIO AO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Serviço

Área de atividade Descrição

Preço

Tabela de preços para empresas até 50 funcionários
com uma só sede que obtenha a certificação de
Cadeia de Custódia FSC e PEFC.

Consultoria
de CdC FSC ®
e PEFC

1.425 €*

Para empresas com mais trabalhadores ou mais
de uma localização, consultar preço.

*O preço inclui a implementação do sistema de Cadeia de Custódia pelo nosso consultor, a elaboração do seu
manual de procedimentos, proporcionar a formação necessária para responder a todas as suas dúvidas. A
tabela de preços inclui também todos os gastos derivados da visita do consultor.

PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTO
Serviço

Área de
atividade

Descrição

Suporte

Formato resultante
Mais de 53x75

• Medida mínima
10 cm

Corte
à medida

• Sobretaxa
mínima
por corte
de 7 €/linha

• Sobretaxa
mínima
por corte
de 7 €/linha

Suportes de
papel até
700 g/m2

Suportes
rígidos

45 €/ton

De 45x32 até 53x75

102 €/ton

De A3 até <45x32

136 €/ton

De A4 até <A3

171 €/ton

De A5 até <A4

238 €/ton

De A6 até <A5

306€/ton

Menos de A6

952 €/ton

O custo estabelece-se
em função do tempo
dispendido para o corte.

Bobines
(largura)

Preço sob
pedido.
Consulte o
seu comercial.
9 €/bob

Todos os cortes, exceto o corte de bobines, estão disponíveis através da nossa página web.
Formatos não standard, consulte-nos.

Print/Office/Comunicação Visual

Preço

Embalagem
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LOGÍSTICA COM VALOR ACRESCENTADO
Área de Descrição
atividade

Serviço

Preço

As entregas de pedidos realizados no mesmo dia para
o mesmo endereço de entrega, que somem um valor
inferior a 70 €*, irão ter uma sobretaxa de 12 € por
gastos de gestão, preparação e envio.

Pedidos inferiores
ao pedido mínimo

12 €

*Em algumas localidades, e devido aos custos logísticos, será aplicado uma encomenda mínima de 100 €, com
uma sobretaxa de 12 €.
Para os clientes de Packaging Industrial, para encomendas realizadas no mesmo dia e para o mesmo endereço
de entrega que sejam inferiores a 200 €, será aplicada uma sobretaxa de 12 € (excluídas gráficas, clientes de
Visual Communication, reprografias e revendedores).

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Serviço

Área de atividade

Devoluções

Descrição

Preço

Se a causa da recolha é alheia à Antalis Portugal,
será cobrada uma sobretaxa de 70 € por cada
tonelada, com um valor mínimo de 70 € se a
quantidade for inferior a 1 tonelada.

70 €/Ton

Nestas tabelas de serviços não está incluído o IVA.

A informação contida neste documento é uma apresentação geral da ampla gama de serviços e tabelas de
preços que a Antalis pode oferecer aos seus clientes, não sendo contratual. A informação e as ilustrações
mostradas baseiam-se nas características existentes no momento da criação deste documento. Devido a uma
política de melhoria constante de produtos e serviços, podem ver-se modificadas em qualquer momento.
Estes dados não devem ser utilizados em nenhum caso com a finalidade imediata de levar a cabo transações.
Antalis apenas estará sujeita aos termos e condições finais incluídos na confirmação de pedido ou contrato
expressamente acordado por um dos seus representantes.
Print/Office/Comunicação Visual

Embalagem

