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Condições, prazos e custos de entrega 

 
1. Dado que o Sítio do Livro, não detém, em regra geral, stock dos livros que comercializa, a 

satisfação das encomendas colocadas estará sempre dependente de disponibilidade, nos respectivos 
fornecedores, dos livros encomendados e da normal morosidade do seu fornecimento. 

 
2. A disponibilidade de livros só pode ser informada mediante a colocação de uma encomenda 

concreta no nosso sítio. Tal não implica o seu pagamento antes do retorno da informação sobre a 
disponibilidade dos livros encomendados. 

 
3. Os livros encomendados ao Sítio do Livro serão entregues sempre em estado novo, podendo 

excepcionalmente apresentar-se com indícios de envelhecimento caso estejam armazenados há 
muito tempo. 

 
4. A sua expedição será feita, para qualquer destino do Mundo, via CTT (Correios de Portugal), ou 

por uma transportadora alternativa, sob registo e em embalagem acondicionadora, podendo ser 
seguida e localizada em qualquer momento. 

 
5. Os prazos máximos de entrega em Portugal dependem da disponibilidade indicada no site, nas 

respectivas páginas, quando da encomenda. 
 

Em expedições para fora de Portugal, estes prazos poderão ser acrescidos de mais alguns dias, 
dependendo dos serviços postais de cada País de destino. 
 
Estes prazos contam-se a partir da notificação do pagamento das encomendas, excepto na 
modalidade de pagamento com cartão de crédito. 
 
Caso não seja recepcionada a encomenda dentro destes prazos, agradecemos que nos avisem, desde 
logo, através dos nossos contactos. 
 
O Sítio do Livro declina qualquer responsabilidade sobre consequências de eventuais atrasos nas 
entregas, decorrentes de circunstâncias que lhe sejam alheias. 
 

6. O custo de expedição será calculado e explicitado no final do processo de encomenda, durante o 
checkout, mas antes da sua confirmação, dependendo do peso total dos livros pedidos e do destino 
de expedição e já inclui todos os custos associados, designadamente, de embalagem, 
endereçamento, registo e envio postal. 
 
Este custo já inclui o IVA à taxa aplicável e será pago juntamente com o preço dos livros 
encomendados, após a confirmação da respectiva encomenda. 
 

7. Caso as encomendas sejam recolhidas num dos nossos picking-points (*), não serão aplicáveis 
quaisquer custos de expedição.  
(*) Consultar lista de picking-points disponíveis. 
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http://www2.ctt.pt/fectt/wcmservlet/ctt/landingpage.html
http://www.sitiodolivro.pt/pt/ajuda/contactos/o-sitio-do-livro/

