
Faça já a sua encomenda para o nosso email encomendas@edensprings.pt, através do website ou por 
telefone para o 707 215 215 (dias úteis, das 09h00 às 17h00), indicando o seu nºde cliente e a morada 
de entrega. A partir dos 2 Packs receberá descontos e ainda uma OFERTA na sua primeira encomenda.

Agora só falta Encomendar!

A Eden Selda juntou-se à Lipton e agora já pode ter no escritório o chá que mais gosta.

Com a melhor Água se faz o melhor Chá! 
                                      

1º Escolha quantos 
Packs quer encomendar

2º Verifique o Preço 
e DESCONTO do Pack 

Escolha 1 dos packs 
da Tabela de Sabores

Escolha 2 packs 
da Tabela de Sabores, 

podem ser 2 packs iguais 
ou diferentes

3º Escolha o 
seu sabor preferido

4º Receba uma OFERTA
na sua 1ª encomenda!

1 Pack (6 caixas)
(150 saquetas)*

 

Condições:

- Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal de 23%.
- Para encomendas apenas de produto Chá,  o mínimo de encomenda são 2 packs, ou seja, 12 caixas. 
- Caso pretenda encomendar apenas 1 pack, faça-o junto à sua encomenda normal de água ou café.
- Cada Pack contém 6 caixas de chá com sabores pré definidos que não podem ser alteradas.  (1 Pack =150 saquetas) 
- Temos um pack que combina 25 saquetas de cada sabor- Pack Multisabores - composto por 2 cx de Frutos do Bosque 
  + 1 cx de Yellow Label + 1 cx de Camomila + 1 cx de Chá Verde + 1 cx de Tília. Todos os outros packs são 6 cxs do mesmo sabor.

2 Packs (12 caixas)
(300 saquetas)

3 Packs (18 caixas)
(450 saquetas)

COMO ENCOMENDAR?

12,5€ cada pack
sem desconto

11,25€ cada pack
10% desconto

11€ cada pack
12% desconto 

Sem Oferta

Oferta de 1 
Expositor

Oferta de 
1 Expositor 
e 1 Chaleira

Escolha 3 packs 
da Tabela de Sabores, 

podem ser 3 packs iguais 
ou diferentes

TABELA DE SABORES - Escolha o seu Pack preferido:

Pack Yellow Label Pack Camomila Pack Frutos Bosque Pack Chá Verde Pack Tília Pack Multisabores


