
2 acabamentos disponíveis!

VERSÃO TRADICIONAL

P.V.P. €17,80
(por apenas + 6 euros, adquira também a versão web)

Agenda Jurídica 2014
CUPÃO DE ENCOMENDA

Nome 

Morada 

CP  -   Localidade  Telefone   

E-mail  N.º Contribuinte 

DAS DIFERENTES OPÇÕES ASSINALE A QUE MELHOR LHE CONVÉM:

1 Agenda Jurídica 2014 (papel) Versão / Preço / Cor Preto Azul Bordeaux

Oferta do eBook “The end of Facebook” no 
valor de €2.99 (Enviar para o email acima)

Classique = €19,50 Quantidade Quantidade Quantidade

Tradicional = €17,80 Quantidade Quantidade Quantidade

Formato Bolso = €13,40 Quantidade Quantidade Quantidade

Formato Bolso (croco) = €13,40 Quantidade Quantidade Quantidade

2 Agenda Jurídica 2014 (web) Versão / Preço

Oferta de 6 códigos fiscais em formato 
eBook no valor de €17,94 Web = €15,90 Quantidade

3 Agenda Jurídica 2014 (papel + web) Versão / Preço / Cor Preto Azul Bordeaux

Oferta de 6 códigos fiscais em formato 
eBook no valor de €17,94

Classique + Web = €25,50 Quantidade Quantidade Quantidade

Tradicional + Web = €23,80 Quantidade Quantidade Quantidade

Formato Bolso + Web = €19,40 Quantidade Quantidade Quantidade

4 Agenda Jurídica 2014 Tradicional + 
Capa Prestígio Versão / Preço / Cor Preto

Agenda Jurídica + Capa Prestígio = €27,50 Quantidade

5 Capa Prestígio para a Agenda Versão / Preço / Cor Preto

Capa Prestígio = €14,00 Quantidade

 Junto cheque n.º  s/ Banco  no valor de €  , 

 Solicito o envio à cobrança (acrescem 5 € para despesas de expedição e cobrança) 

 OFERTA ESPECIAL com a minha encomenda, recebo o Código de Processo Civil,  
versão digital (eBook)

A informação recolhida será incorporada num ficheiro automatizado que permitirá à Vida Económica - Editorial SA, 
proprietária deste ficheiro, adaptar e criar processos de apresentação, gestão de aderentes ou clientes de produtos 
ou serviços, e para o cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis. Autorizo a Vida Económica - Editorial 
SA a ceder ou a transmitir a qualquer sociedade que se encontre, de forma direta ou indireta, em relação de domínio 
ou grupo, os dados referidos no ponto anterior (  assinale em caso negativo). A Vida Económica, SA assegura a 
cada pessoa o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito e à sua retificação nos termos da lei, sempre que 
solicitado por escrito para gbd@vidaeconomica.pt.
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Valores com IVA incluído. Descontos não acumuláveis nem aplicáveis às promoções previstas nas opções 2, 3 e 4.
Encomendas de 3 a 8 Agendas – 10%. Encomendas superiores a 8 Agendas – 15%. (1) Em encomendas físicas de valor 
inferior a 15€ acresce 3€ para despesas de envio.

Destacar o cupão e enviar para o Grupo Editorial Vida Económica
REMESSA LIVRE • APARTADO 4119 • 4002-001 PORTO (não necessita de selo)

OFERTAS 
No valor superior a €30,00

PORTES
GRÁTISem encomendas superiores a 15€ (1)

DESCONTOS E OUTRAS CONDIÇÕES

 Contactos: Tribunais Judiciais, Comércio, 
Tributários e Militares, Julgados de Paz, 
estabelecimentos prisionais, Organismos 
oficiais e comunitários, embaixadas em 
Portugal e no estrangeiro, Conservatórias 
de Registos, Cartórios Notariais, Serviços 
de Finanças, Gabinetes de consulta jurídica, 
centros de arbitragem, Ordem Advogados

 Prazos judiciais já de acordo com a 
revisão do Código de Processo Civil

 Listagem dos Balcões Empresa na Hora

 Taxas de propriedade industrial e 
tabela da remuneração e reembolso de 
despesas ao agente de execução

 Guia Fiscal do profissional liberal

 Tabela de emolumentos cobrados pela 
Ordem dos Advogados, tabelas de taxas 

de justiça e de encargos nos termos do R. 
C. Processuais, taxas de juros comerciais 
e legais, honorários a atribuir no âmbito 
do apoio judiciário, taxas de Segurança 
Social e de IRS, honorários e encargos 
da atividade notarial privada, unidade de 
conta, salário mínimo e ajudas de custos e 
custas aplicáveis à Arbitragem Tributária.

 Regras de atualização das rendas.

 Divisão judicial aplicável ao território 
nacional, às comarcas piloto desde 2009 
e à reforma da organização judiciária, 
que aprova o novo Mapa Judiciário e cuja 
aplicação a todo o território se prevê 
ocorrer em finais de 2013

 Alertas online para atualizações de 
contactos ou informação relevante

+ de 250 páginas de informações de 
utilidade prática de que se destacam:

3 cores à sua escolha

Preto Bordeaux Azul

P.V.P. €13,40

Também disponível 
em formato de bolso

 Todo o conteúdo da agenda em 
formato mais reduzido.

 Fácil de transportar e manusear.

 Disponível em preto, azul escuro, 
bordeaux e com a opção de acaba-
mento tipo pele de crocodilo (croco).

Um investimento seguro por €14,00

 Elegante

 Protege e valoriza a sua agenda

 Reutilizável em anos futuros

 Bolsa interior porta documentos

 Pele sintética preta com pesponto 
a toda a volta

 Gravação a seco (relevo)

AGENDA JURÍDICA + CAPA PRESTÍGIO
Preço especial do conjunto (poupa €4,30)

€27,50

VERSÃO Classique
P.V.P. €19,50

(por apenas + 6 euros, adquira também a versão web)

 Distinção e exclusividade na versão 
Classique

 Capa em pele sintética, e com 
pesponto

 Calendário diário de 17 meses desde setembro 2013 a janeiro 2015
 Diário com destaque das férias judiciais, feriados e fins de semana
 Indicação dia a dia dos termos dos prazos das notificações.

A MAIS COMPLETA

ATUALIZADA
IMPRESCINDÍVEL

CAPA PRESTÍGIO


