ENGOMADORIA
SERVIÇO MENSAL

Um serviço de engomadoria adaptado às necessidades da sua Família!
A Mordomias & Companhia, tem à disposição dos seus Clientes pacotes
mensais desde 40 até 180 peças/mês.
Temos ainda disponível um serviço, concebido exclusivamente para os petizes
dos nossos Clientes. Trata-se do serviço de engomadoria 4kids,
especificamente para roupa de crianças entre 0 e os 10 anos de idade.
Mensalmente é celebrado um contrato entre o Cliente e a Mordomias &
Companhia que é renovado automaticamente todos os meses, por iguais
períodos de tempo, sem qualquer tipo de burocracia.
Os pacotes inicialmente contratados, poderão ser ajustados mensalmente face
às necessidades da sua Família, por exemplo, se este mês contratou o serviço
com um pacote de 40 peças no mês seguinte poderá contratar o serviço com o
pacote de 80 peças.
Os contratos poderão ter início em qualquer dia do mês, devendo o seu
pagamento ser efetuado antecipadamente aquando da primeira entrega de
roupa do corrente mês. Para rescindir o contrato, o Cliente deverá informar
os serviços da Mordomias & Companhia com uma antecedência mínima de 30
dias face ao seu terminus, por escrito através da forma mais expedita, no caso
o e-mail para geral@mordomias-companhia.pt .
A recolha e a entrega de roupa é gratuita e poderá ser feita no seu domicílio
ou empresa (contacte-nos para saber se a Organização onde trabalha tem
protocolo com os nossos serviços). As recolhas são efetuadas de 2.ª a 6.ª feira
e as entregas 2 a 3 dias depois, com exceção de 6.ª feira em que a entrega é
efetuada na 2.ª feira seguinte, no horário das 19h30 às 23h30 (exceções:
mediante disponibilidade da Mordomias & Companhia).
A quantidade de peças é sempre conferida juntamente com o Cliente que
após conferência, rubricará assim como o nosso Colaborador, a ficha de
cliente que acompanha o cesto.
Na adjudicação do serviço, o Cliente receberá um cesto devidamente
identificado, cuja conservação da responsabilidade do Cliente e devolvido no
fim do contrato. Relativamente aos cabides, os mesmos deverão ser
facultados pelo Cliente.

Consideramos roupas de uso diário para os pacotes disponibilizados*: calças,
saias camisolas, camisas, toalhas, guardanapos, lençóis, t-shirts, etc.
Exceções: Calças de fato, vestidos, peças com folhos, capas de edredon, são
consideradas peças extras e como tal, terá um custo acrescido que será
indicado pelos nossos serviços, caso o Cliente o solicite.

