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Oﬁcjalny Sklep Sanktuarium dostępny na odległość za jednym
kliknięciem
Pielgrzymi mogą kupować oﬁcjalne produkty Sanktuarium Fatimskiego na
stronie www.store.fatima.pt
Z powodu stanu wyjątkowego, spowodowanego przez epidemię Covid-19, od 14 marca
lokale handlowe Sanktuarium Fatimskiego zostały zamknięte. Nie mniej jednak
pozostaje dostępna, jako jedyna forma usługi komercyjnej, sprzedaż on line, dzięki
której można zakupić oﬁcjalne artykuły Sanktuarium. Wśród nich są oﬁcjalny różaniec
Sanktuarium, czy też oﬁcjalna ﬁgura świętej Hiacynty Marto, wydana z okazji stulecia jej
śmierci, które obchodziliśmy w lutym tego roku.
W Oﬁcjalnym Sklepie internetowym Sanktuarium, dostępnym na stronie
www.store.fatima.pt , pielgrzymi mogą kupić przedmioty religijne, rzeźby, książki, szaty
liturgiczne i inne artykuły związane z wydarzeniami i orędziem Fatimy. Można je wybrać
z ciągle aktualizowanego katalogu, z ponad tysiącem artykułów.
Aby dokonać zakupu on line, należy się zarejestrować otwierając bezpłatnie konto
klienta. Umożliwi to dostęp do szybszej realizacji przyszłych zakupów, konsultacji
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dotyczących zamówień, oraz aktualizacji statusu poszczególnych zamówień.
Alternatywnie, zamówienie można też złożyć dzwoniąc pod numer (+351)249 539690
lub wysyłając e-mail na adres store@fatima.pt , podając wskazówki dotyczące dostawy.
Oﬁcjalny Sklep Sanktuarium honoruje otrzymane zamówienia tylko w granicach
dostępnych zapasów. W przypadku, niedostępności produktu, Oﬁcjalny Sklep
Sanktuarium zobowiązuje się poinformować o tym kupującego tak szybko, jak to będzie
możliwe, ale nigdy nie przekraczając okresu dłuższego niż 30 (trzydzieści) dni.
Wszystkie dostawy będą realizowane na adres wskazany przez klienta zgodnie z
obszarem i/lub opcją klienta i mogą być wysyłane pocztą zwykłą lub ekspresową.
Należy zauważyć, że za początek czasu realizacji dostawy zawsze uważa się datę
otrzymania zapłaty za zamówienie. Zamówienia złożone w weekend i święta będą
przetwarzane w następującym po nich dniu roboczym.
W przypadku przesyłek krajowych do regionów autonomicznych liczba dni dostawy
może się przedłużyć w zależności od możliwości transportu.
Za zakupy w Oﬁcjalnym Sklepie Sanktuarium można płacić kartą kredytową (Visa,
Mastercard, American Express i Discover); Multibanco; MB Way lub Paypal.
Oﬁcjalny Sklep internetowy to kolejna usługa, oferowana pielgrzymom przez
Sanktuarium w czasie pandemii, kiedy obowiązkowa izolacja społeczna, uniemożliwia
podróż do Cova da Iria. Zakupy on line produktów sprzedawanych w Oﬁcjalnym Sklepie
Sanktuarium są dostępne na stronie internetowej Sanktuarium - www.fatima.pt - a
wszelkie informacje dotyczące procedur są dostępne w siedmiu oﬁcjalnych językach tej
instytucji.
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