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Encomende Online!
 É muito fácil, rápido e de confiança! Não precisa de esperar para ser atendido e é grátis!

Quais as Vantagens?

Instruções Encomende Online em www.edensprings.pt

ATENÇÃO: Irá  receber um email de confirmação para garantir que a sua encomenda foi processada e está concluida. 
Caso não receba este email, a sua encomenda não foi concluída, por favor volte a fazer a encomenda 

ou contacte-nos via call center 707 215 215 / 21 994 89 00 (dias úteis entre as 9h00 e as 17h00). Obrigada!
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Preencha os vários tipos de encomenda que pretende. Selecionando opção Água, Café,  Água Small Pack ou Outros. 
Pode pedir vários tipos de produtos numa só encomenda. 
Em cada tipo de produto ( água, café, etc) pode escolher as quantidades, formatos ou marcas pretendidas.

- Escolha o tipo de garrafões que pretende. 
- Coloque a quantidade a encomendar de garrafões   
  e de mangas de copos.
- Se achar necessário poderá escrever algum  
  comentário no espaço das observações.
- Clique em SUBMETER para finalizar a encomenda!

- Escolha o tipo de café que pretende. 
- Coloque a quantidade a encomendar de kits.
- Se achar necessário poderá escrever algum 
  comentário no espaço das observações.
- Clique em SUBMETER para finalizar a encomenda!

Encomendas

1 Página Encomendas
No Menu Principal, passe o rato por cima das palavras ÁGUA ou CAFÉ e clique na opção do submenu ENCOMENDAS.
Na página de encomendas desça até à zona de FORMULÁRIO DE ENCOMENDA.

Irá entrar numa primeira área em que pedem os seus dados.
Preencha toda a informação de entrega correctamente.
Apenas tem de preencher o formulário uma vez, caso esteja 
inscrito na nossa Área de Cliente (no topo da página), pois os
 seus dados ficarão guardados. 


