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Indíce

Bem-vindo/a à INFOGUIA!

Está a poucos cliques de realizar com sucesso a sua próxima encomenda no nosso site.
Siga os passos e os conselhos antes de prosseguir a encomenda.

Qualquer outra dúvida contacte-nos !
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O nosso site
O site está disponível 24h sob 24h 7 dias por semana e há distância de um simples clique, em qualquer 
lugar do mundo  e através do endereço www.iguia.pt.

Vantagens

Poupe tempo no transito, nas lojas físicas cheias de multidões, desloque-se digitalmente ao nosso site 
através de um smartphone, tablet ou computador, encontre facilmente o/s artigo/s que procura. 
Simples e sem perder tempo!

Nem sempre o que está em promoção na loja física significa que é mesmo o preço mais barato que 
vai encontrar no mercado, na INFOGUIA trabalhamos diariamente para dar aos nossos clientes o 
melhor preço possível para a qualidade do/s artigo/s.

Quantas vezes viu um artigo de exposição, não existia em stock e deram-lhe um artigo USADO ao 
preço de um NOVO?
Na INFOGUIA levamos a sério o nosso compromisso de levar o melhor ao consumidor prestando 
para isso o máximo de informação possível ao consumidor.

Quantas vezes andou pela loja física à procura de ajuda e os colaboradores nem deram pela sua 
presença? 
Estamos sempre disponíveis para ajudar os nossos clientes e tratamos todos de igual forma e com 
o devido valor que merecem.
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Dicas e Conselhos

De seguida apresentamos-lhe algumas dicas e conselhos prévios antes de realizar qualquer enco-
menda online. Estas dicas não abrangem somente o nosso serviço pelo que serão úteis para qualquer 
compra que realize na internet.

Proteja-se na Internet

A internet tornou-se num canal de vendas bastante vantajoso, permite-nos aceder a serviços, adquirir 
artigos sem a necessidade de nos deslocar-mos fisicamente a uma loja por exemplo. Apesar de todos 
os benefícios, temos de estar cientes dos perigos que circulam na internet, é por isso importante 
estarmos protegidos. A proteção começa pela correta instalação de antí-virus e anti-spywares efica-
zes nos equipamentos de acesso à internet, podem parecer apenas algo que ocupa a memória do 
nosso equipamento, no fundo estão atentos às operações que realizamos nos equiamentos. Se ainda 
não tem recomendamos que instale estes programas, recordando que, existem soluções de anti-vírus 
gratuitas que servem de proteção base e sem qualquer custo. 

Navegue em Segurança

Na INFOGUIA adotámos medidas preventivas de segurança em relação aos consumidores que nave-
gam no no site. Para navegar em segurança verifique se está no endereço: https://www.iguia.pt. Ao 
navegar no nosso site todas as informações comunicadas entre o utilizador e o servidor estão a ser 
encriptadas, por outras palavras codificadas para que os Hackers não tenham facilidade em roubar 
informações. 

Reflita sob a necessidade da compra
Muitas vezes quando queremos comprar um artigo agimos por impulso e  no  final o artigo não era 
necessário ou não foi bem aquilo que queriamos. Pois bem é nesse sentido que aconselhamos os 
nossos clientes a reflectirem sobre as compras que realizem no nosso site confirmando todas as 
característas técnicas do artigo desejado. Nem sempre as fotos correspondem à realidade por altera-
ções de design das próprias marcas. Relembramos que dispõe de um período de 14 dias em que pode 
renúnciar o/s artigo/s celebrados à distância.
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Passo 1 - Conta Cliente

Para simplificar a experiência de compra no nosso site terá de efetuar um registo gratuito e sem qual-
quer custo com os seus dados pessoais, assim facilita o processo de compra e acelera o processo de 
futuras encomendas. De seguida explicamos passo-a-passo como deve proceder.
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Criar uma conta cliente grátis

Aceda a www.iguia.pt/cliente, a tela terá o seguinte aspeto.

Preencha o campo Endereço de Email, Senha.

Após carregar no botão  Registar Nova Conta será redireccionado para a seguinte tela



No menu lateral esquerdo encontra várias definições sobre a sua conta.
Carregue em “ Detalhes da Conta ” para preencher os seus dados pessoais, neste painel pode alterar 
também a sua senha de acesso.

Preenchimento de dados pessoais

Adição/ Alteração de moradas

Carregue em “ Moradas ” e na tela carregue em “ Editar ” para adicionar/alterar moradas de fatura-
ção e moradas de envio. Por definição todas as encomendas são entregues na morada de faturação.
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Acompanhamento de Encomendas
Para aceder ao histórico de encomendas carregue no menu “Encomendas”. Pode também acompa-
nhar e saber o estado atual da encomenda.

Para ver mais detalhes, Carregue em “ Visualizar ” para aceder aos detalhes da encomenda.

Nesta tela são exibidas informações base como o nº da encomenda, a data, o estado e o total gasto.

No caso de ter realizado uma compra de um ficheiro digital vá até “ Descarregamentos ” para transfe-
rir os seus ficheiros. 
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Adicionar Artigo à lista de desejos - Whish List

Não perca de vista aquele artigo que gostou, para tal, adicione-o à lista de desejos. 
Regresse à nossa Loja On-line e ao passar com o cursor do rato em cima do artigo desejado carregue
no icone do coração para adicionar à sua lista de desejos pessoal.

Pode ver todos os artigos que adicionou carregan-
do no icone do coração localizado no canto supe-
rior direito . Pode também encontrar esta seção na 
área de cliente e carregar em “ My Whishlist ”
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Passo 2 - Adicionar Artigos
Neste 2º passo vamos adicionar artigos ao carrinho, é simples. Pode faze-lo de 2 formas.
1ª Adicionar logo o artigo ao carrinho sem ver descrição do mesmo, para tal carregue no icone do Car-
rinho.

Recomendamos que veja os detalhes antes de adicionar o 
artigo ao carrinho, para tal carregue no icone do olho que 
aparece centrado na foto do artigo.

Aparecerá no seu ecrã uma janela com 
detalhes, preço e características dispo-
níveis bem como as variações. Para 
adicionar o artigo carregue no botão “ 
Adicionar “

Uma vez que o produto seja adicionado ao carrinho, será automaticamente redireccionado para 
ocompras.
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Se desejar adicionar mais artigos ao seu carrinho carregue no botão “ Continuar as Compras ”, pelo 
contrário se deseja confirmar a encomenda, reveja os detalhes e clique em“ Finalizar Compra”

Atenção: Se tem um código de cupão , adicione-o na caixa de código cupão e carregue em 
aplicar cupão. 

Sempre que fizer alterações ao carrinho, carregue em“  Atualizar Carrinho ”

Em seguida aparecerá na tela a confirmação da encomenda com os detalhes de pagamento, 
encomenda, morada. Receberá também uma mensagem no seu email com a confirmação da 
encomenda.
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Pagamentos / Custos Envio

Na INFOGUIA dispõe dos seguintes métodos de pagamento:

Transferência Bancária / Depósito 

Esta opção de pagamento permite-lhe fazer uma transferência da sua conta bancária para a nossa 
conta, pode fazer transferência no multibanco, através do banco online ou no balcão fazendo um 
depósito. Todos os dados para efetuar pagamento da sua encomenda são exibidos no ecrã e enviados 
para o seu email. Após efetuar pagamento envie-nos comprovativo para o email; faturacao@iguia.pt.
 

Multibanco - Entidade/Referência

Pague a sua encomenda no multibanco  ou no seu banco on-line com a entidade/referência que é 
gerada automaticamente no site. Receberá todos os dados no ecrã e no seu email. Após efetuar paga-
mento envie-nos comprovativo para o email; faturacao@iguia.pt.

Prazo para pagamento
Dispôe de 5 dias úteis após realização da encomenda para efetuar pagamento. Passado este tempo a 
encomenda é cancelada.

Custos de Envio

O envio de encomendas está a cargo da transportadora MRW e os custos são calculados automatica-
mente através do peso.
Se é residente nas Ilhas da Madeira e Açores terá de pedir cotação via email: encomendas@iguia.pt. 

Envios à Cobrança

Não enviamos encomendas à cobrança. Por motivos logísticos e de segurança não enviamos enco-
mendas à cobrança, pelo que, todas as encomendas tem de ser pré-pagas e só são enviadas após 
verificação de pagamento.
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