COMO COMPRAR?
Entre em https://micaelalarisch.com

1. Escola do modelo que pretende comprar.

1. Exemplo de compra de um fato de alça, modelo FTA020:
1. No menu principal, em “Coleção Feminina”, escolha a categoria
“Básicos de Aula”:

2. Na coluna das Categorias (à esquerda), selecione a opção “Fatos
de Alça:

3. Selecione o fato, modelo FTA020, clicando em cima da imagem
do fato:

4. Escolha a cor, o tamanho e as unidades pretendidas. Adicione ao
carrinho de compras:

2. Finalizar a compra.
1. Abra o carrinho de compras, clicando no icon no canto superior
direito:

2. Confirme que tem o produto que escolheu, na cor e tamanho
corretos:

3. Escolha como pretende receber a encomenda:
1. Envio ao Domicílio – caso prefira receber a encomenda
comodamente na morada que nos indicar;
2. Levantamento nas nossas instalações – caso pretenda visitar o
nosso Showroom em dia e hora a combinar;

4. Caso tenha recebido um Código de Desconto do n/Departamento
Comercial e pretenda utilizá-lo na sua compra, deverá fazê-lo neste
passo:

5. Finalize a encomenda, clicando em “Avançar para Encomenda”:

6. Preencha o Formulário com:
1. Dados de Contacto

2. Endereço de Envio

3. Dados de Faturação se diferentes do Endereço de Envio
4. Informação Adicional, notas e informações que nos queira
transmitir, como o horário de funcionamento em caso de ser um
estabelecimento, ou a data para utilização do artigo em caso de
estar a comprar para usar em competição ou espetáculo.

5. As Opções de Pagamento e Envio

7. Clique em “Avançar”. Irá surgir uma janela para confirmar que leu os
Termos e Condições. Terá de clicar em “Aceitar” para poder avançar para
o resumo e confirmação da compra:

8. Na janela com a”Revisão da Encomenda” é dada a listagem dos artigos
que vai comprar, os dados de envio e faturação da encomenda, e os
totais do carrinho. Para finalizar a encomenda de forma a que a
compra fique registada na Loja Online deve clicar em
“Encomendar”:

9. No ecrã irá aparecer uma mensagem a confirmar que a sua compra foi
registada, com a indicação do número da mesma #1692 (exemplo), que
deverá indicar sempre que nos contactar para saber o estado da
encomenda:

10.
Deverá também receber no endereço de email que indicou a
confirmação da encomenda e os dados para proceder ao seu pagamento
no período de 48h. Caso não encontre o email na caixa de entrada,
verifique também a caixa de spam:

Após a receção do pagamento, a sua encomenda irá ser
preparada ou produzida.
A expedição deverá ocorrer entre 10 a 15 dias úteis após a
confirmação do pagamento, salvo ruptura de stock de
matérias-primas.
Se tiver alguma dúvida ou questão acerca da sua
encomenda, por favor contacte-nos com o número da mesma
para shop_online@micaelalarisch.com

