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 Objetivos:

 Criação de um elemento unificador de todas as áreas da
P.J.;

 Criação de uma peça simbólica e intemporal comemorativa
dos 75 anos da P.J.;

 Preservar as condições de aquisição e manutenção para os
elementos da P.J.;

 Dar a possibiliadade aos que fazem, fizeram ou venham a
fazer parte da PJ, poderem adquirir uma peça excecional a
valores substancialmente inferiores ao preço de mercado,
de acordo com o protocolo estabelecido entre a P.J.,
através da sua Associação Desportiva Cultural e
Recreativa e a empresa Torres Distribuição, S.A.;

 PVP € 1.950,00;
 Funcionários da Polícia Judiciária ou antigos funcionários,

através da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da
PJ € 1.492,50.
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 Estojo

 Caixa especial numerada com uma placa
alusiva aos 75 anos;

 Com a pré-reserva, será garantido o estojo
com o símbolo que foi utilizado pelo
funcionário da investigação com o
respetivo número. Se não houver a pré-
reserva o estojo será entregue com o
símbolo atual da P.J.
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Características técnicas do relógio: 

Ficha Técnica OR733.7730.4135.82405PEB.

 Movimento: mecânico de corda automática.

 28.800 Alternâncias por hora;

 38 horas de reserva de marcha;

 Funções: Horas, minutos, segundos, dia do mês;

 Caixa: Aço, vidro e fundo em safira anti riscos e
estanque até 300 metros;

 Dimensões: Ø 42mm;

 Bracelete: aço;

 Vidro: safira com tratamento anti-reflexo dos dois
lados;

 Luneta em Cerâmica;

(Cont.)
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Ficha Técnica (Cont.)

 Mostrador: especial e personalizado, onde constará o
“crachat” da Polícia Judiciária.

 Fundo: em aço, com gravação em baixo relevo, dos 3
“crachats” utilizados pela P.J. desde a sua criação;

 Certificado: especial assinado pelo Presidente da
ADCRPJ e do Presidente da ORIS, com mensagem
alusiva ao projeto, imagem do relógio e número;

 Edição: limitada 150 / 150
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Set Polícia Judiciária:

 Relógio

 Estojo caixa estanque especial (diver box).

 Bracelete cautchuc suplementar c/fecho báscula.

 Ferramenta para substituir a bracelete.
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Condições:

 Pré reserva, valor - 220,00€. Definido o número e nome a
gravar.*

 Preço PVP: 1.990,00€.

 Valor para Polícia Judiciária: 1.492,50€.

 Valor a pagar com a confirmação de encomenda, nome e nº
de funcionário a gravar*: 300,00€.

 Entrega(s) intermédia(s): 100,00€/mês, durante seis meses.

 Entrega dos relógios, 6/7 meses após a encomenda firme.

 Valor a pagar na entrega: 372,50€.

 Criação de um micro site Torres Distribuição para os
pagamentos mediante certificação através de forma a definir.

 Entregas podem ser feitas sempre que pretenderem.
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Calendário:

 Pré reserva:

 Até Final de Fevereiro de 2018.

 Confirmação de encomendas:

 Até final de Março 2018.

 Quantidade mínima para produção: 80 80 peçaspeças..

 Encomenda colocada já com números atribuídos: 

 Até 16 de Abril 2018.

 Entrega dos relógios:

 Outubro de 2018 (Aniversário da Polícia).

* Facultativo
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