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1. Tabela de Preços Transporte de Equipamentos de Pesagem: 

 
PESO (Kg) PREÇO 
Até 10 15 € 
11 a 30 25 € 

31 a 70 70 € 

71 a 100 75 € 

101 a 200 95 € 

201 a 300 110 € 

301 a 400 126 € 
Mais de 400 Sob consulta 

   
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa em vigor.  
 
Os valores apresentados não incluem o serviço de transporte à cobrança.  
 
O peso das mercadorias taxável é sempre o superior entre peso real e peso volumétrico. Para 
calcular o peso volumétrico da mercadoria, aplica-se a relação volumétrica 1m3 = 250 kg.  
Exemplo, mercadoria com dimensões 1x1x1 m e 100 kg.  
Peso volumétrico = 1x1x1x250=250 kg. Como o peso volumétrico é superior ao peso real 
(250>100), deve considerar o peso de 250 kg para cálculo dos custos de transporte da 
mercadoria.  
 
Os preços indicados na tabela são aplicáveis apenas a Portugal Continental.  
No caso de as dimensões e peso da caixa ou palete indicadas não corresponderem à realidade, 
a Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. reserva-se no direito de corrigir os valores indicados e 
cobrar o respetivo valor pelo transporte do volume.  
 
 
 

2. Condições Gerais de Transporte:  
 

1. Recomendamos que os equipamentos sejam enviados devidamente embalados e acondicionados, 
para assegurar a eficiente proteção da mesma durante o transporte.  

 
2. A Barcelbal não se responsabiliza por danos causados aos equipamentos por incorreto embalamento 

e acondicionamento. 
 

3. Solicitamos que o equipamento seja devidamente identificado com o documento “ID Pedido 
Assistência” enviado no email de confirmação do pedido de assistência.  

 
4. A não identificação do volume pode causar atrasos no tratamento da assistência por impossibilidade 

de identificação do cliente ou extravio do volume. 
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