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zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München

Sede da empresa Munique, Tribunal de Comarca de Munique, HRB 125080, Número de Identificação Fiscal PT 980478286

Conselho Executivo r. Cornelius Patt (Presidente), Andreas Maueröder, Dr. Mischa Ritter

Conselho Executivo Christian Stahl (Presidente)

Montante da Fatura 35,96 €
IVA Incluido :
29,24 € valor acrescido de IVA 23% IVA 6,72 €

Data de Encomenda : 12.01.2021
Data de Envio : 14.01.2021

Data da Fatura : 14.01.2021
Número de Cliente : 29717911
Número de Fatura : 190594046

Zooplus AG - AV. DE LA VEGUILLA - 19171 CABANILLAS DEL CAMPO - Spain 
(mainland)

Sr. Associação Movimento Um Euro 
NIF 509971083
Rua Do Conde De Redondo, N.º 46a 
1150-107 Lisboa 
Portugal

*190594046*
4046

Fatura

Quantidade Art. Nº. Artigo Preço por 
unidade 
(bruto) em 
€

Preço 
total 
(bruto) 
em €

Taxa 
de 
IVA

1 997119.0 Snacks de frango e cenoura para cães - Presente especial 
da zooplus com a sua encomenda

0,00 0,00 23%

1 570240.1 Disco de borracha com luz LED para cães - 3 unidades 11,49 11,49 23%

1 570240.0 Disco de borracha com luz LED para cães - 1 unidade 3,99 3,99 23%

1 362397.0 Trela com cinto mãos livres Trixie para cães - 100 cm-135 
cm

15,49 15,49 23%

1 1.1 Despesas de gestão de envios 4,99 4,99

A sua encomenda foi paga com sucesso através da conta de MULTIBANCO. Este recibo é apenas para os seus registos.

Os artigos incluídos nesta fatura mas ainda não entregues, já se encontram em trânsito para o destinatário em mais embalagens. 
Solicitamos que aguarde mais 2 dias antes de nos contactar.

Atenciosamente, 
A sua equipa zooplus

A zooplus foi avaliada e certificada para a venda de alimentos ecológicos para animais de estimação pela entidade de controlo 
alemã:
Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
DE-ÖKO-007
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Direito de devolução
O cliente tem o direito de rescindir do contrato no prazo de 14 dias sem ter que apresentar um motivo. O período de devolução é de 
14 dias a partir da data em que o cliente ou um terceiro nomeado por ele, que não é a transportadora, tome posse física da última 
encomenda.

Para exercer o direito de devolução, deverá informar-nos (zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland, email: 
service@zooplus.pt) da sua decisão de retratar-se do contrato através de uma declaração inequívoca (p.ex. carta enviada por 
correio postal ou correio eletrónico). Pode utilizar o nosso Modelo de formulário de devolução não sendo, no entanto, obrigatório. A 
fim de observar o prazo estabelecido, basta que nos envie a sua comunicação de devolução do contrato antes de expirar o referido 
prazo.

Devoluções
Com a finalidade de gerir a devolução gratuita, por favor entre em contato com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através de:

E-mail: service@zooplus.pt
Formulário de contacto: https://www.zooplus.pt/contact_us
Telefone: +351 308 803 138

A zooplus reembolsa os custos de envio de acordo com os custos de envio normal. Não reembolsamos os custos de envios urgentes 
ou no caso de a encomenda ser de grandes dimensões. A gestão da recolha da devolução é feita pela zooplus.

IMPORTANTE: Por favor, contate o nosso Serviço de Apoio ao Cliente para qualquer tipo de alteração relacionada com a sua 
devolução. Cartas ou documentos incluídos dentro das embalagens não serão tomados em conta.
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