
Nome da Emissão: Montanhas e Rios da Pátria - Taishan
Data da Emissão: 09/10/2019 Período de pré-encomenda: 01/08/2019-31/08/2019

(Só serão processadas encomendas recebidas durante este periodo)

Nome: N.° de Coleccionador:
(se aplicável)

Morada: 

Método de Recebimento:

País/Região: [   ]  Correio Registado (só para fora de Macau)

[   ] Levantamento nos Balcões   

Telefone N°: Tipo de B.I.: □Macau   □HK   □Continente    □Outros _________________

B.I. n°: ___________________________________________

E-mail:

Quantidade Subtotal (MOP)

Hong Kong/China (Província de Guangdong) MOP40.00

China (outras províncias)/Taiwan MOP50.00

Zona 1  MOP60.00

Zona 2  MOP70.00

Zona 3            MOP90.00

Observações:

É favor salvar este impresso (com os dados já preenchidos) e anexar o mesmo ao seu email a enviar
para "philately@ctt.gov.mo"

Consulta Das Zonas De Taxação:
https://philately.ctt.gov.mo/XVersion/PostageTable.aspx

Bloco

(Obrigatório para encomenda com levantamento nos balcões)

17.00

68.00

12.00

Folha Miniatura (4 Séries)

23.00

18.00

24.00

Sobrescrito de 1.° Dia com Bloco

Sobrescrito de 1.° Dia com Série de Selos

Total a Pagar (MOP):

Pagela com Série de Selos

Porte de Correio (MOP):

Pagela com Bloco 19.00

Subscrição de Novos Produtos Filatélicos

Tipos de Produtos

Série de Selos

(Em caso de excesso de subscrições, a prioridade na aprovação será para portadores de Cartão de Identificação de Residente de Macau)

Valor Unitário (MOP)

Dados pessoais do subscritor: (Preenchimento obrigatório. Se a informação não estiver completa ou correta, o pedido poderá
ser

1) A presente encomenda está sujeita aos "Termos e Condições de Venda" de Produtos Filatélicos dos Correios e Telecomunicações de Macau,
    a cujo conteúdo se pode ter acesso na página electrónica:https://philately.ctt.gov.mo/XVersion/TermsAndConditions.aspx?lang=zh-tw, e aos
     seguintes parágrafos. Ao fazer a sua pré-encomenda, o subscritor admite ter lido e compreendido os referidos termos e condições e que os
aceita.
2) A pré-encomenda de novos produtos está sujeita à aprovação dos Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações e disponibilidade
do

stock.
3) Caso a pré-encomenda seja aprovada,  o subscritor, para confirmação, deve proceder ao pagamento no período indicado. Encomendas sem

pagamento serão automaticamente canceladas após esse período.
4) O envio por correio registado (para fora de Macau) dos produtos aprovados, com valor igual ou superior a MOP1.000,00, estará isento do

pagamento do porte de envio.
5) Para os clientes que optem por levantar os seus produtos filatélicos no balcão da Loja  de  Filatelia, será agendado um período específico

para o levantamento, após a data   de emissão.  Para proceder ao  levantamento, os clientes devem apresentar o seu cartão de identificação e
a guia como prova de pagamento. Caso os clientes não levantem os seus produtos no período determinado, a Direcção dos Serviços de
C i T l i õ ã á did té l t t t l id
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