PEQUENO MANUAL DE CONSULTA DO UTILIZADOR
DA LOJA ONLINE

1 – Como registar-se pela primeira vez
Ao entrar na Loja Online pode verificar que existe, por baixo da palavra LOGIN:
“Registo de novo utilizador” (seta vermelha)

Se clicar em “Registo de novo utilizador” irá aparecer um novo ecrã onde irá colocar os seus
dados pessoais:
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Esses dados irão constar do seu registo enquanto cliente da INCM. Sempre que tiver necessidade
de os alterar deverá fazê-lo para o endereço de email: incm@incm.pt
NOTA: O endereço de e-mail nunca poderá ser alterado nos seus dados de registo.
Quando completar o seu quadro de registo e “Guardar” irá receber no seu endereço de email:
- Um login
- Uma palavra-passe (password)
Nota: Não os utilize de imediato. Terá de proceder à ativação do seu registo através de um
link que também seguirá nessa mensagem. (Verifique também se os seus dados estão
corretos)

2 – Esqueci-me da minha palavra-passe
Se por algum motivo não se lembrar da sua palavra passe bastará clicar em “Esqueceu-se da sua
palavra-passe?” (seta vermelha)
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Onde irá aparecer um ecrã para colocar o seu endereço de email (para onde lhe irá ser enviada
nova palavra-passe) e clicar “RECUPERAR”.

Nota: Tal como no primeiro registo não os utilize de imediato. Terá de proceder à ativação do
seu registo através de um link que também segue nessa mensagem.

3 – Modos de Pagamento
Existem 3 modos de pagamento na Loja Online da INCM:

- Cartão de Crédito “Visa” ou “Mastercard”
- Multibanco – Pagamento de Serviços
- Payshop
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4 – Como comprar
Ao iniciar o seu processo de compra(s), o seu “CESTO DE COMPRAS” vai acrescentando a
quantidade de produtos que for escolhendo.
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Ao mesmo tempo que indica a quantidade indica também o valor.
Se por algum motivo encomendou algum produto que não deseja basta clicar no “X”

e o produto sairá do seu cesto de compras.

Quando terminar as suas compras deve clicar em “ENCOMENDAR” e finaliza a sua compra.
Nota: A INCM não faz entregas em “APARTADOS”.
Posteriormente receberá na sua “caixa de correio” um email de confirmação da sua compra.
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5 – Consulta do seu histórico de encomendas
Sempre que pretenda, pode consultar o histórico das suas encomendas (durante 1 ano).

6 – Não se esqueça de ler os “Termos e Condições”
Link: HTTPS://WWW.INCM.PT/PORTAL/LOJA_TERMOS.JSP
UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
PRODUTOS NA LOJA ONLINE
PREÇOS
ENCOMENDA
FORMAS DE PAGAMENTO
PRAZO DE ENTREGA
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS
REGISTO NA LOJA ONLINE
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
Nota: Leia atentamente os “Termos e Condições”.
Qualquer outra questão ou problema que tiver, entre em contacto connosco para o endereço
de email: incm@incm.pt

Obrigado pela sua escolha!
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