
Guia de Compras – Versão telemóvel

www.xuxu.pt



Selecionar artigos

- Este é o Menu Principal.
- Clica no ícone dos 3 tracinhos 

no canto superior direito para 
veres o menu.

- O seguinte menu irá surgir, só 
tens de clicar no capítulo que 
pretendes e em seguida no 
subcapítulo caso se aplique 
(tamanhos).

- Clica nos artigos que te 
interessam e vê mais detalhes 
como: cor, marca, categoria, 
preço etc.

- Encontras-te algo que gostas? 



Adiconar artigos ao Carrinho

- Encontras-te algo que gostas? - Então desce a página clica em
“adicionar ao carrinho”.

- A página “O meu carrinho” irá abrir
automaticamente.

- Agora tens duas opções: voltar a clicar no ícone
dos 3 tracinhos (menu) e efetuar o mesmo
processo selecionando mais artigos, ou, se estás
satisfeito, clica em “avançar para pagamento”.



Completar a Compra

- A seguinte janela ira abrir 
automaticamente. 

- Passo número 1 - preenche 
cada espacinho com a 
informação correta.

- Desce a página (scroll down)

- Assim que desces a página mais
alguma informação é pedida.

- O endereço de cobrança é o mesmo
que endereço de envio?

- Em caso negativo clica
na caixinha para
remover o sinal
“certo”.

- Endereço de cobrança
será então pedido.
Apenas tens de
preencher novamente,
cada espacinho

- Clica em “Continuar >”.

- Já clicas-te em “avançar
para pagamento”?

Não

Sim

- Clica em “Continuar >”.



Selecionar modo de envio e pagamento

- Ao adicionares a tua morada na página anterior, foi 
automaticamente calculado o preço de portes de 
envio.

- Podes selecionar o envio “Tarifa Fixa” e enviaremos os 
artigos via CTT, correio registado. O valor mencionado 
será automaticamente adicionado no total a pagar.

- Ou podes recolher os artigos no nosso armazém em 
Gondemaria, Ourém – sem custos.

- Clica em “Continuar”.

- Em seguida esta janela será aberta
- Seleciona o método de pagamento e os

detalhes serão pedidos em seguida.

- Cartão de crédito / débito – Cartões MB net, MB
way, cartões de crédito e cartões de multibanco
com possibilidade de fazer compras online são
aceites. Insere os detalhes do mesmo na próxima
página.

- Paypal- é grátis! Podes abrir uma conta paypal
para poderes facilmente fazer compras online,
de uma forma segura. Caso já tenhas conta,
trata-se certamente do método mais rápido e
cómodo.

- Pagamento offline – Se preferes fazer
transferência bancária, podes selecionar esta
opção. O IBAN e nome de titular é fornecido na
próxima página e apenas tens de fazer
transferência nas seguintes 48h/72h. Por favor
envia-nos o comprovativo via email para que
possamos proceder ao envio da encomenda o
mais rápido possível
(xuxu.debebeparabebe@gmail.com). Caso
contrário aguardaremos até o pagamento entrar
na conta para efetuar o envio.

Nota:
-> Envios á cobrança não são realizados; pedimos
desculpa qualquer inconveniência.


