
TERMOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            
 
1. Descrição do serviço 

A Power Foods presta um serviço de restauração que assegura a ingestão de alimentos e nutrientes essenciais para a saúde e o bem-estar 
através de batidos naturais, adquiridos em pacotes de várias unidades e com um acompanhamento alimentar personalizado gratuito. 
 

2. Produto 
A ementa diária dos batidos é determinada pela Power Foods. A Power Foods reserva-se o direito de alterar a composição em função da 
disponibilidade dos ingredientes no mercado. As fórmulas dos batidos são reservadas, mas o cliente tem acesso, através da ficha técnica e do 

site, à lista completa de ingredientes. A personalização da ementa quer pela remoção de ingredientes quer pela utilização exclusiva de alimentos 
biológicos, de acordo com o preçário em vigor, só está disponível para grupos de 4 ou mais pessoas. A Power Foods não garante a ausência 

de vestígios de qualquer um dos ingredientes usados em qualquer um dos produtos. O cliente pode fazer a troca de produtos pagando a 
diferença de preços do valor total do pacote se o preço for mais alto, mas sem reembolso se for mais baixo. 
 

3. Embalagens e higienização 
Os programas de 5 dias são sempre servidos em garrafas de plástico descartáveis incluídas no preço do pacote. Nos programas de 20 dias ou 
mais, o cliente pode optar entre as garrafas de vidro reutilizáveis e gratuítas (oferta limitada) e as de plástico descar táveis de acordo com o 

preçário em vigor. As garrafas de vidro reutilizáveis, individuais, intransmissíveis e devidamente identificadas devem ser devolvidas à distribuição 
devidamente higienizadas no dia seguinte. Caso o cliente falhe consecutivamente na devolução das garrafas ou as danifique pelo uso de 
métodos não recomendados de lavagem, os batidos passam automaticamente a ser servidos em garrafas de plástico, sem custos adicionais. 

No entanto, o cliente fica sujeito a uma taxa de 10€ (sujeito a alteração de preçário) caso queira retomar as garrafas de vidro. O incumprimento 
dos métodos de higienização indicados na ficha técnica do produto pode incorrer em riscos para a saúde. A Power Foods assume a reciclagem 
periódica das garrafas de vidro necessária devido ao desgaste natural que elas sofrem. 

 
4. Entregas 
Os produtos são preparados e entregues diariamente para consumo no próprio dia excepto aos fins de semana e feriados. A mudança de horários 

e moradas de entrega a meio do programa está sujeita a validação. Os primeiros 5 dias do programa devem ser consecutivos e devem iniciar às 
segunda-feiras, excepto para as entregas realizadas por correio fora de Lisboa e Setúbal, em que os programas têm início às terças ou quartas-
feiras conforme o prazo de entrega. O cliente pode também optar por levantar a encomenda nas nossas instalações para até 2 dias de consumo. 

Para o caso de entregas não presenciais à porta ou à terceiros por solicitação do cliente, ele assume a responsabilidade do que possa acontecer 
enquanto não levanta a encomenda. Caso, no ato da entrega, o cliente não reúna as condições de entrega, o produto será dado como entregue. 

Se o problema persistir no dia seguinte, o serviço é automaticamente interrompido até indicação contrária. Alegadas falhas nas entregas são 
passíveis de reembolso somente se a reclamação for feita via chamada telefónica dentro do horário solicitado de entrega. 

As entregas dos programas avançados de 20 dias podem ser suspensas com aviso até a véspera da interrupção e sem prejuízo do c liente, tendo 
até 6 semanas para consumir o pacote adquirido. Nestes programas de 20 dias, o cliente pode também solicitar encomendas a dobrar para 
consumir no dia seguinte na véspera de fins de semana, folgas, feriados ou férias. 

 

5. Acompanhamento alimentar 
O acompanhamento é realizado através de um plano alimentar e um apoio via email ou telefone e ao quarto dia do serviço,enviamos um 
questionario online de preenchimento obrigatório. O plano alimentar só é enviado após envio do presente documento assinado. 

O seguimento do plano alimentar é facultativo, mas o 5º dia do programa só é entregue após envio das respostas ao questionário. 

 
6. Renovações 

O aviso de renovação é feito por email e SMS no fim do mês que antecede o término do pacote adquirido sendo as entregas automaticamente 
interrompidas caso o cliente não efectue o pagamento até a véspera do início do novo pacote ficando sujeito a uma taxa de reactivação de 10€. 
 

7. Cancelamento do serviço e estorno 
Os programas são passíveis de reembolso mas sujeitos à uma taxa de cancelamento deductível de 79€ que só não é aplicada em situações  
incumprimento, da parte da Power Foods, dos termos e preços previamente acordados  O cancelamento por justa causa só é aceite após duas 

reclamações por escrito (email ou carta) do serviço. O pedido de cancelamento deve ser feito por email ou carta registada. No caso de 
cancelamentos não reembolsáveis, os batidos remanescentes podem ser usufruídos exclusivamente pelo próprio, de acordo com o artigo 4, salvo 

em excepções previamente acordadas por escrito. 
 
8. Foro 

Para as questões emergentes deste contrato é competente o foro de Lisboa. 
 

Tomei conhecimento e aceitei os termos e condições e consultei a ficha técnica do produto antes de efectuar o pagamento e dar início ao serviço.  

Nome: _________________________________________ Doc. de identidade: _________________ Nº_____________ 
Como representante legal de _______________________________________________________ declaro que o produto lhe é adequado. 

 
(Local e data) ________________, ___/___/_____                           Assinatura: _______________________________ 

Power Foods, LDA, Praça Carlos Fabião, 2A, Lisboa, Portugal. Contactos: 91 666 0066, info@powerfoods.pt 


