
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 nutricional 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 website, 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 
O cliente pode optar entre as garrafas descartáveis de plástico e as garrafas reutilizáveis de vidro incluídas no preço do programa. As garrafas de vidro reutilizáveis, individuais, 
intransmissíveis e devidamente identificadas devem ser devolvidas à distribuição devidamente higienizadas no dia seguinte. O incumprimento do procedimentos de utilização e 
higienização das garrafas de vidro disponíveis na ficha técnica do produto, resulta na troca automática destas garrafas pelas de plástico sem nenhum custo para o cliente. O 
incumprimento dos métodos de higienização recomendados pode incorrer em riscos para a saúde assumidos na totalidade pelo próprio cliente. A Power Foods assume a reciclagem 
periódica das garrafas de vidro necessária devido ao desgaste natural que elas sofrem. 
 
4. Entregas 
A Power Foods disponibiliza dois tipos de entregas e caso nenhuma se adeque ao cliente, ele poderá optar por levantar os produtos na fábrica entre as 06:30 e as 10:30 da manhã. 

Alegadas falhas nas entregas são passíveis de reembolso somente se a reclamação for feita via chamada telefónica dentro do período contratado de entrega. Em 
caso de interrupção do programa de 5 dias causada por falhas nas entregas o cliente poderá optar entre o reembolso do valor total do programa ou o reinício do 
programa noutra data a custo zero. Se a falha da entrega for do 5º dia do programa o cliente recebe apenas o valor correspondente ao 5º dia como reembolso. 

 
Entregas por estafeta. O envio e a entrega são realizados no próprio dia e o valor dos portes é calculado em função da distância entre a fábrica e a morada de destino de acordo 
com o preçário em vigor. As entregas são realizadas em dias úteis entre as 06:00 e as 10:00 da manhã. A entrega em hora pontual poderá ser solicitada, mas está sujeita a uma 
cobrança adicional. O cliente pode solicitar a alteração da morada e horário de entrega a meio do programa, o que fica sujeito à validação e a eventuais cobranças adicionais. Caso, 
no acto da entrega, o cliente não reúna as condições de recepção, o produto será dado como entregue. Se o problema persistir no dia seguinte, o serviço é automaticamente 
interrompido até indicação contrária. 

Em raras situações de emergência a Power Foods reserva-se o direito de efectuar a entrega entre 06:00 da manhã e as 12:00 (meio-dia) sem compensação para o 
cliente que tem, no entanto, o direito de receber a encomenda em qualquer morada de Portugal desde que a tenha indicado antes do início do programa. Os planos 
alimentares facultados pela Power Foods incluem recomendações do que ingerir neste tipo de situação para não comprometer o programa. 

 
Entregas por correio. São feitas entre 24 e 48 horas depois do envio e o valor dos portes é estabelecido de acordo com o preçário em vigor. As entregas são realizadas de terça a 
sexta-feira, entre as 08:00 e as 10:00 da manhã podendo, no entanto, e excepcionalmente, estender-se até as 18:00. Este tipo de entrega é aplicado por defeito em moradas à mais 
de 30km da fábrica. 
 
5. Acompanhamento nutricional 
O acompanhamento é realizado através de um plano alimentar e um apoio via email ou telefone e inclui uma avaliação gratuita por mês, que só é realizada mediante solicitação do 
cliente, a quem cabe a tarefa de monitorizar os resultados e reportar eventuais problemas. 
 
6. Suspensão, cancelamento do serviço e estorno 
Os programas de 5 dias não são passíveis de suspensão nem cancelamento. Nos programas de 20 dias o cliente pode solicitar a suspensão das entregas até a véspera do início 
pretendido da suspensão para uma duração máxima do programa de 6 semanas. A Power Foods reserva-se o direito de suspender unilateralmente as entregas no caso de férias 
colectivas com aviso de pelo menos uma semana de antecedência, pelo que o cliente deverá consultar o calendário de férias antes de subscrever o serviço. O serviço é cancelado 
automaticamente uma vez entregues todos os produtos adquiridos. O cliente pode solicitar o cancelamento do programa antes do seu término e com estorno do valor correspondente 
aos produtos que ficaram por entregar, mas sujeito a dedução da taxa de cancelamento de até 79€ nunca superior ao saldo remanescente. O cliente fica isento desta taxa em 
situações de incumprimento, por parte da Power Foods, dos termos e preços previamente acordados O cancelamento por justa causa só é aceite após duas reclamações, de 
situações distintas, 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, no prazo máximo de 6 semanas após o início do programa, salvo em excepções previamente acordadas 
por escrito. As taxas de urgência, quando aplicadas, não são passíveis de estorno mesmo em cancelamentos por justa causa. 
 
7. Termos de privacidade 
Durante o processo de registo, são solicitados os dados necessários para o endereçamento das encomendas, emissão de facturas e avaliação biométrica e nutricional do cliente. 
Estes dados são protegidos internamente por programas de protecção informática. A morada, o contacto telefónico e email serão partilhados com o departamento de finanças e com 
o escritório que gere a contabilidade da empresa, sempre em formato electrónico. Estes dados são também partilhados na forma electrónica e em papel aos distribuidores contratados 
pela Power Foods tanto nos quadros como em regime de prestação de serviços. No caso de perda ou extravio da informação em papel, o cliente será informado para que tome as 
devidas medidas de auto-protecção quando detalhes de segurança do edifício de entrega tenham sido facultados. Os dados biométricos recolhidos nas avaliações solicitadas pelo 
cliente, são para uso exclusivo interno não havendo qualquer partilha com outras entidades ou funcionários que não pertençam aos quadros da empresa. Os contactos de e-mail e 
telefone poderão ser usados para fins de marketing exclusivamente dos serviços da Power Foods Lda mediante autorização do cliente. Esta autorização poderá ser revogada por 
solicitação através dos contactos que facultamos a quando da adesão. Todos os dados são armazenados na plataforma de gestão e armazenamento de dados da Google aos quais 
se pode aceder exclusivamente através dos dispositivos pertencentes a Power Foods Lda 
 
 
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 (cliente menor ou incapacitado) _________________________________ declaro que o produto lhe é adequado. 
 
(Local e data) ________________, ___/___/_____                           Assinatura: _______________________________ 

Power Foods, LDA, Praça Carlos Fabião, 2A, Lisboa, Portugal. Contactos: 91 009 89 98, info@powerfoods.pt 


