Cupão
Brand Stock Outlet

Opção A: sapatilhas cor rosa, tam. 36

Valor do cupão: 80,00 €

Código do cupão: 0C265E6D5F
Válido desde 20.02.2012 até 20.02.2012

Código de Segurança: 66808E70C2
REF: 3464694

O Parceiro: Brand Stock Outlet
Todo o tipo de , acessórios e artigos
http://
Condições

Troca automática! Seleciona se desejas receber o teu pedido no endereço de registo Groupon ou se
preferes recebê-lo ou fazê-lo chegar a outra morada. Deves introduzir todos os dados de forma correta
(nome, telefone, CC/BI, endereço completo, código postal, cidade, ...) para que te possamos fazer chegar o
teu produto o quanto antes., Gastos de envio incluídos., Envios para Portugal Continental.Prazo de entrega:
15 dias., Política de devolução., Garantia a cargo do fabricante. , Um cupão por pedido. Oferece os que
quiseres., Aplicam-se as condições gerais.

Funciona assim
Se a troca deste cupão não for
automática copia o código que
vem no cupão

Introduz o código no respectivo
campo da web da empresa que
oferece o desconto

Troca-o e toca a disfrutar!

Tens alguma questão: telefone: 808 30 2000 , Email Groupon: info@groupon.pt

Direito de revogação
O utilizador poderá revogar a sua declaração contratual relativamente à compra do cupão, sem ter de indicar o motivo, dentro do prazo de 14 dias, por escrito (p. ex., carta, fax, email) ou, caso o cupão lhe seja cedido antes de terminado o prazo, com a devolução do cupão. O prazo começa a contar após a recepção das presentes instruções sob a forma de
texto, contudo nunca antes de recebido o cupão pelo destinatário e também nunca antes do cumprimento dos nossos deveres de informação, em conformidade com o artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro (Cláusulas Contratuais Gerais) e o artigo 10.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, bem como das nossas obrigações, em
conformidade com o artigo 27.º do mesmo Decreto-Lei. Para observância do prazo de revogação é suficiente o envio atempado da revogação ou do cupão. A revogação deve ser
dirigida a (endereço para citação): Groupon Sociedade Unipessoal, Lda Rua Castilho, 165 1070-050 Lisboa, E-mail: info@groupon.pt
Consequências da revogação
Em caso de revogação, as prestações recebidas por ambas as partes devem ser devolvidas e restituídas, no caso de eventuais utilizações feitas (p. ex., juros, vantagens de
utilização). Caso o cupão já tenha sido resgatado no todo ou em parte, antes de decorrido o prazo de revogação, o utilizador é obrigado a devolver o valor. O utilizador poderá evitar
a obrigação de devolução do valor caso proceda ao resgate do cupão apenas quando tiver decidido não exercer o direito de revogação.nO dever de reembolsar pagamentos deverá
ser cumprido dentro do prazo de 30 dias. O prazo para o exercício do direito de revogação pelo utilizador tem início com o envio da declaração de revogação ou do respectivo cupão;
o prazo para a Groupon proceder ao reembolso dos pagamentos tem início com a recepção da declaração de revogação ou do cupão.

