
CENTRO COMERCIAL MIRA MAIA 

Regulamento do Serviço “PICK & GO” 

O centro comercial Mira Maia Shopping disponibiliza o serviço “PICK & GO”.

Este conceito tem como objetivo permitir aos nossos clientes a possibilidade de recolher os 

artigos adquiridos, por qualquer um dos meios remotos aplicáveis (por exemplo via internet ou 

telefone), nas lojas aderentes localizadas no Mira Maia Shopping, de forma cómoda e segura, 

no nosso parque de estacionamento.

O serviço “PICK & GO” está localizado num espaço específico no piso -1 do parque de 

estacionamento do Mira Maia Shopping, devidamente identificado com a sinalética respetiva.

1. As Lojas Aderentes ao serviço “PICK & GO” são as constantes do Anexo I.

2. O cliente deverá ter efetuado a compra de forma remota, contactando a Loja Aderente 

através dos meios disponibilizados na lista das lojas aderentes junto como Anexo I;

3. O cliente deverá ter definido e contratualizado com a Loja Aderente o método de 

pagamento, consoante as opções facultadas pela mesma, não se podendo realizar no ato 

de recolha;

4. O cliente deverá ter definido e contratualizado com a Loja Aderente o dia e a hora para a 

recolha, no local existente para o efeito, localizado no piso -1 do parque de 

estacionamento do Mira Maia Shopping;

5. Um funcionário da Loja Aderente deverá deslocar-se ao local existente para o efeito 

localizado no piso -1 do parque de estacionamento do Mira Maia Shopping, para entregar 

o(s) artigo(s) adquirido(s).

O Mira Maia Shopping não se responsabiliza, seja a que título for, por qualquer dano, 

prejuízo, indemnização ou despesa direta ou indiretamente resultante do Serviço “PICK & 
GO”, tal como descrito pelo presente Regulamento e, bem assim por qualquer 

responsabilidade contratual ou extracontratual resultante da compra e venda realizada pelo 

Cliente junto da Loja Aderente e a realização ou não da entrega pela mesma nos termos 

acordados com o Cliente.



Anexo I

Lojas Aderentes

 Loja 0.001 – Colchões & Cª.;
 Loja 0.009 – Hôma;
 Loja 0.047 – Worten;
 Loja 0.102 – SOS Consertos;
 Loja 1.025 – Perfumes & Cª.;
 Loja 1.073 – Mundo Encantado.


