
 
 LOJAS 3ONLINE (www.3online.pt) 

 
 GRÁTIS 

0€ 
SIMPLES 

15€/m 
BÁSICA 
25€/m 

MÉDIA 
35€/m 

PRÓ 
45€/m 

Nº de artigos dos fornecedores associados 
à 3Online! 

Até 1500 Até 2500 Até 3500 Até 4500 Ilimitado 

Domínio Compre Online 
(www.compreonline.pt/oseunome)      
Logótipo personalizado 
(enviado por si)      
Condições de venda integradas 
(segundo a lei portuguesa)      
E-mail de contato e telefone de apoio ao 
cliente      
Loja Online com cesto de compras      
Loja Online pc e móvel      
Área de clientes com registo de 
encomendas      
BackOffice      



Armazenamento da loja      
Escolha de artigos a vender      
Escolha das categorias pretendidas      
Escolha do preço de venda      
Gestão de stock coordenada com os 
fornecedores      
Pagamento contra reembolso 
(pode ter ou retirar)      
Pagamento paypal.me 
(link)      
Pagamento transferência bancária 
(nib visível para os clientes)      
Domínio redirecionado 
(sem fixação do seu url)      
Portes de envio personalizados 
(para continente e ilhas)      
Envio Portugal Continental e ilhas      



Chat na loja      
Comunicação direta dropshipping  
(com 1 clique faz a sua encomenda drop)      
Envios para a Europa 
(com portes à escolha)       
Ligação à página do facebook 
(link para o facebook)      
Esconder o URL: 
compreonline.pt/oseunome/      
Fotos da página inicial personalizadas 
(a foto de entrada feita por si)      
Criação de 1 e-mail com o seu domínio      
Multibanco 
(integração com hipay.com)      
Formulário de contato      
Aceitar cartões de crédito 
(integração com hipay.com)      
Pagamento payshop 
(integração com hipay.com)      



 

Valores exclusive IVA – pagamentos semestrais ou anuais! 

Desconto de 2 meses em pagamentos anuais exceto loja 3ON. 

Pagamento direto com paypal 
(aceite diretamente o pagamento no cesto)      
Remover copyright Compre Online 
(copyright com link)      
Desconto de vales e créditos 
(ativação no cesto de compras)      
Lista de clientes registados na loja 
(clientes que ainda não compraram)      
Newsletter 
(opção de registo e acesso à lista)      
Design e menu consoante o tipo de 
comércio!      
E-mail de confirmação de encomenda e 
pedido de pagamento aos clientes. 

     
      
Adição de produtos externos aos 
fornecedores associados à 3Online! 

LOJA 3ON (todas as funções + adição de produtos 
próprios) - 50€/mensais 


