FESTAS DE SÃO JOÃO 2018
[COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS – SUPER BOCK BEBIDAS S.A.]

Para averiguar atempadamente as necessidades de colocação de máquina de tiragem
de Cerveja Super Bock, Sidra Somersby, Snappy Cola e Snappy Lima-Limão e Vini Sangria
(branca e/ou tinta) e aquisição de águas Vitalis, Pedras e Pedras Sabores para as Festas
de São João de Braga, disponibilizamos os contactos abaixo:

Encomendas e pedidos de equipamentos:
José Monteiro – 91 439 26 36 ou (Pedro Martins – 91 439 00 15)
Email: vendedores@suminho.pt

Assistência Técnica:
Linha Assistência Super Bock Group – 22 905 29 21
Oportunamente será enviado para o email que se encontra na ficha de candidatura o
contato do piquete que estará disponível.

Agradecemos o envio por mail ou contacto telefónico, dos dados abaixo
até ao dia 06.06.2018:








NIF Nome da empresa Morada Fiscal – Rua, nº porta, localidade e código postal (7 dígitos) Nome e Nº do Stand Localização do Stand IBAN do cliente para acerto final de contas Produtos para os quais pretende saída de produtos de pressão -

Entrega das encomendas:
1- A encomenda deve ser efetuada por email ou telefone, até às 19:00h do dia anterior
à data desejada da entrega;
2- Os copos de plástico fornecidos pela Super Bock Bebidas deverão ser utilizados
exclusivamente para serviço de produtos comercializados pela mesma;
2- No sábado dia 16 de junho não se realizam entregas. No entanto armazém está aberto
até às 11h30. No domingo dia 17 de junho não se realizam entregas e o armazém encerrado;
3- No sábado dia 23 de junho não se realizam entregas. No entanto armazém está aberto
até às 11h30. No domingo dia 24 de junho não se realizam entregas e o armazém encerrado;
4- A encomenda será entregue com pagamento no ato de descarga em dinheiro ou
através de multibanco (mercadoria e vasilhame);
5- O levantamento de material será efetuado na segunda-feira dia 25 a partir das 08h30
(só aceitaremos devolução de produto com as embalagens seladas e sem danos). A reposição
do valor do crédito das devoluções é efetuada para o NIB/IBAN que nos for indicado.
6- Todos os materiais Super Bock Bebidas S.A. serão alvo de uma guia que terá de ser
assinada no ato de entrega e devolução dos mesmos. Caso se verifique algum dano ou
desaparecimento de material de apoio ao evento, serão tomadas medidas de responsabilização
aos concessionários.

Dados da SUMINHO II – DISTRIBUIÇÃO LDA relativos a:
- Pagamentos por transferência bancária: NIB: PT50 0018 0003 22346290020 72 (Santander)
- Depósito bancário: Banco Santander Totta | N. Conta: 0003 2234 6290 020
(Confirmação da transferência, com identificação, via e-mail geral@suminho.pt)

