
TERMOS E CONDIÇÕES PT 

GRAVAÇÃO PERSONALIZADA (O “SERVIÇO”) 

1. Promotor: O presente Serviço é realizado pela KIKOCOS Portugal – Unipessoal, Lda., com 

sede na Rua Augusta, n.º 250, 1100-056 Lisboa, com o capital social de € 30.000,00 (trinta mil 

euros) matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 

matrícula e de pessoa colectiva 509 571 123 (a “KIKO”). 

2. Período do Serviço: O presente Serviço irá decorrer desde 20/07/2017 e encontra-se sujeito 

a disponibilidade de stock existente. (o “Período do Serviço”). 

3. Serviço: O presente Serviço encontra-se apenas disponível em Portugal, através da internet 

(“Serviço Online”), não estando disponível em loja. 

4. Elegibilidade: Todos os clientes são elegíveis para usufruir o presente Serviço sendo que, ao 

escolher este Serviço, os clientes aceitam vincular-se aos presentes termos e condições (que 

poderão vir a ser alterados a qualquer momento pela KIKO). Quaisquer alterações serão 

publicadas através de termos e condições revistos, disponíveis nas Lojas KIKO e online em no 

sítio web da KIKO. 

5. Produto Promovido: O presente Serviço aplica-se apenas ao produto KIKO designado “Velvet 

Passion Matte Lipstick” (o “Produto”). 

6. Oferta de Serviço: Cada cliente que, durante o Período de Serviço, adquirir online o Produto 

supra mencionado poderá escolher uma gravação personalizada do Produto adquirido. 

O presente Serviço encontra-se sujeito a disponibilidade de stock. 

7. Os clientes terão a oportunidade de verificar e corrigir a respectiva mensagem antes de 

efectuarem o pagamento final. Posteriormente, a ordem não poderá ser alterada ou 

cancelada. A KIKO não aceitará qualquer responsabilidade em corrigir ou alterar as instruções 

de ortografia digitadas. 

8. Ao utilizar o presente Serviço, o cliente deverá reservar um dia extra além dos prazos 

habituais de entrega. 

9. A KIKO reserva-se ao direito de recusar quaisquer pedidos de gravação personalizada que 

considere ofensivos, racistas ou discriminatórios. 

10. A KIKO reserva-se ao direito de organizar, ainda que durante o Período de Serviço, 

promoções e eventos adicionais que poderão ou não ser combinados com o presente Serviço. 

A KIKO reserva-se igualmente ao direito de abreviar, prolongar, suspender ou cancelar o 

presente Serviço, a qualquer momento, por motivos que se encontrem fora do controlo 

razoável da KIKO, e que tornem impossível a sua continuidade em conformidade com as 

disposições dos presentes termos e condições. Na situação improvável de cancelamento do 

presente Serviço por razões não imputáveis à KIKO, os clientes serão notificados da mesma 

através do meio utilizado para a divulgação dos presentes termos e condições ou de meio 

equivalente. A KIKO não será responsável por qualquer incumprimento dos presentes termos e 



condições que surjam como resultado de eventos que se encontrem fora do seu controlo 

razoável. 

11. A oferta no presente Serviço não poderá ser utilizada em conjunto com qualquer outra 

oferta ou código promocional, a menos que tal seja expressamente especificado nos termos e 

condições das outras ofertas e promoções. 

12. Lei aplicável e jurisdição: O Serviço e os presentes termos e condições serão interpretados 

e regidos em conformidade com a lei portuguesa devendo eventuais litígios ser submetidos à 

jurisdição exclusiva dos tribunais de Lisboa. 


