
 
 

 
 

CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “PROMO ONLINE “ 
 
Artigo 1. Responsável pela promoção 
 
A sociedade responsável pela presente promoção é KIKOcos Portugal Unipessoal LDA, NIF 
509571123, registada na conservatória do Registo Civil de Lisboa e domicílio fiscal na Rua 
Augusta 250, 1100-056, Lisboa 
 
Artigo 2. Tipo de promoção 
 
Venda com oferta. 
 
Esta promoção é acumulável com outras promoções, descontos ou ações comerciais de 
qualquer tipo. 
 
Artigo 3. Período de vigência 
 
Para compras realizadas online: de 28 de junho a 30 de julho de 2018, ambos inclusive e 
mediante stock existente. 
 
Artigo 4. Âmbito da aplicação da promoção 
 
Promoção destinada e válida em todas as compras realizadas nos pontos de venda autorizados 
online pela KIKO MILANO, presentes no território português. 
 
Poderá consultar os pontos de venda autorizados da KIKO MILANO em: 
http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/utils/store-locator.html. 
 
Artigo 5. Produto em promoção 
 
Os produtos incluídos na presente promoção são: 
 
• Se gastar pelo menos 40€ online, escolha um produto de oferta entre os seguintes: 
 

o SUPER COLOR MASCARA GREEN - 03 - KM0030107000344 
o POWER PRO NAIL LACQUER OS - 094 - KM0040100109444 
o POWER PRO NAIL LACQUER OS - 095 - KM0040100109544 
o PURE CLEAN SCRUB&PEEL - KS0200503500044 

 
• Se gastar pelo menos 55€ online, escolha um produto de oferta entre os seguintes: 
 

o ULTIMATE PEN LONGWEAR EYELINER - KM0030201300144 

http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/utils/store-locator.html


 
 

o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 667       - KM0040400266733 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 671       - KM0040400267133 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 674       - KM0040400267433 
o BEAUTY TWIN SET FUXIA - 20 - KM0050701100044 
o BEAUTY TWIN SET PINK - 30 - KM0050701200044 

 
• Se gastar pelo menos 70€ online, escolha um produto de oferta entre os seguintes: 
 
 

o SOLAR TOTE BAG - KM0050700900033 
o MAKE UP BLENDER - KM0050204900044 
o STANDOUT VOLUME MASCARA - KM0030106300044 
o UNLIMITED DOUBLE TOUCH - 107 - KM0020102310744 
o UNLIMITED DOUBLE TOUCH - 114 - KM0020102311444 

 
 
No âmbito desta promoção, a troca do produto adquirido é permitida, desde que seja um 
produto fechado e seja apresentado juntamente com o talão de compra. 
 
Caso a troca do produto ou produtos resulte num conjunto que não alcance o valor de 40€, 
55€ ou 70€ dependendo da promoção escolhida, o cliente perderá o acesso a esta 
promoção, e deverá devolver a oferta. 
 
Para compras feitas através da web http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/, das presentes 
condições da promoção, das Condições de Venda e da Política de Privacidade que o 
consumidor pode consultar: 
 
https://www.kikocosmetics.com/pt-pt/compras-seguras/termos-de-venda.html 
 
https://www.kikocosmetics.com/pt-pt/compras-seguras/gdpr-privacy-policy.html 
 
No caso de compras feitas on-line em http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/o consumidor 
reconhece e aceita que o exercício do direito de desistência a respeito de um ou vários 
produtos aos quais foi concedido o direito o consumidor a obter a oferta, tendo a obrigação 
de proceder à devolução desta. 
 
Artigo 6. Desenvolvimento da promoção 
 
Nas datas previamente determinadas: 
 
• Se gastar pelo menos quarenta euros (40€) online através da Web 
http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/ o cliente poderá escolher um (1) produto de oferta 
entre os seguintes: 
  

o SUPER COLOR MASCARA GREEN - 03 - KM0030107000344 
o POWER PRO NAIL LACQUER OS - 094 - KM0040100109444 
o POWER PRO NAIL LACQUER OS - 095 - KM0040100109544 
o PURE CLEAN SCRUB&PEEL - KS0200503500044 
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Deverá pagar o preço da sua compra que deve atingir pelo menos a quantia de quarenta euros 
(40€) e receberá o produto que escolher daqueles previamente determinados. 
 
• Se gastar pelo menos cinquenta e cinco euros (55€) online através da Web 
http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/ o cliente poderá escolher um (1) produto de oferta 
entre os seguintes: 
 

o ULTIMATE PEN LONGWEAR EYELINER - KM0030201300144 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 667       - KM0040400266733 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 671       - KM0040400267133 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 674       - KM0040400267433 
o BEAUTY TWIN SET FUXIA - 20 - KM0050701100044 
o BEAUTY TWIN SET PINK - 30 - KM0050701200044 

 
Deverá pagar o preço da sua compra que deve atingir pelo menos a quantia de cinquenta e 
cinco euros (55€) e receberá o produto que escolher entre aqueles previamente determinados. 
 
•Se gastar pelo menos setenta euros (70€) online através da Web 
http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/, poderá escolher um (1) produto de oferta entre os 
seguintes: 
 

o ULTIMATE PEN LONGWEAR EYELINER - KM0030201300144 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 667       - KM0040400266733 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 671       - KM0040400267133 
o PERFECT GEL DUO NAIL LACQUER SET - 674       - KM0040400267433 
o BEAUTY TWIN SET FUXIA - 20 - KM0050701100044 
o BEAUTY TWIN SET PINK - 30 - KM0050701200044 

 
Deve pagar o preço da sua compra que deve atingir pelo menos a quantia de setenta euros 
(70€) e receberá o produto que escolher daqueles previamente determinados 
 
 
Artigo 7. Modalidades de participação na promoção 
 
O facto de beneficiar-se da promoção significa a aceitação plena do beneficiário sem as 
condições das regras e cláusulas contidas neste documento, sem qualquer limitação. 
 
A participação na promoção é livre e totalmente gratuita, exceto em relação à obrigação de 
adquirir os produtos que dão direito à obtenção da oferta. 
 
A KIKOcos reserva-se o direito de organizar, mesmo no mesmo período de desenvolvimento 
desta promoção, outras ações com incentivos / promoções que podem nem mesmo ser 
cumulativas com esta iniciativa promocional. 
 
Os beneficiários da promoção, não podem contestar a oferta, solicitar o seu valor em dinheiro 
ou alterá-lo para outro ou outros produtos. A oferta não será fracionável. Não é permitida a 
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venda da oferta a terceiros ou a cessão dos mesmos, a fim de obter direta ou indiretamente um 
lucro económico ou em espécie ou com o objetivo de promover. Nenhuma consideração 
financeira pode ser obtida para a renúncia da oferta. 
 
A KIKOcos reserva-se o direito de alterar qualquer um dos presentes e / ou características do 
mesmo, se necessário, devido a problemas de fornecimento, falta de disponibilidade, etc., sem 
o exercício deste direito implica qualquer responsabilidade para a KIKOcos contra os clientes 
participantes. 
 
No caso de não ser possível entregar a oferta da promoção devido à falta de disponibilidade, a 
KIKOcos continuará a entregar aos clientes que se beneficiam da promoção um presente de 
valor equivalente. 
 
A KIKOcos reserva-se o direito de tomar medidas legais contra as pessoas que realizam 
qualquer tipo de ato que possa ser considerado manipulação. 
 
Artigo 8. Publicidade da promoção 
 
A publicidade da promoção será realizada através de: 
 
- Atividades de comunicação e publicidade online (http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/) 
- Material informativo nos pontos de venda da KIKO 
 
Artigo 9. Publicidade das condições da promoção 
 
As presentes condições da promoção estarão à disposição dos clientes nos pontos de venda 
KIKOcos, detalhadas no artigo quarto, e através da web  http://www.kikocosmetics.com/pt-pt 
ou contactando o Serviço de Apoio ao Cliente através do e-mail: customercare-
pt@customercare.kikocosmetics.com. 
 
Artigo 10. Modificação, abreviação, prorrogação, suspensão ou cancelamento da 
promoção 
 
A KIKOcos reserva-se o direito de modificar em qualquer momento o conteúdo dos artigos das 
presentes condições da promoção, na sua totalidade ou em parte, assegurando que as 
modificações realizadas não afectem, ainda que minimamente, os direitos adquiridos pelos 
consumidores. 
 
Caso seja necessária a modificação das presentes condições, os consumidores serão 
informados através das mesmas modalidades ou formas equivalentes pelas quais foram 
informados das presentes condições.  
 
A KIKOcos reserva-se o direito de abreviar, prorrogar, suspender ou cancelar a presente 
promoção, em qualquer momento, por causas de força maior, que façam com que seja 
impossível o prosseguimento da iniciativa conforme as disposições das presentes condições da 
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promoção. Nesse caso, os Beneficiários serão informados da mesma forma utilizada para a 
divulgação do presente Regulamento ou em forma equivalente. 
 
Artigo 11. Protecção de dados pessoais 
 
DADOS PESSOAIS: O tratamento de dados pessoais dos participantes nesta promoção é 
obrigatório nos termos expostos no presente Regulamento. De acordo com o anterior, a mera 
participação nesta promoção implica necessariamente a aceitação expressa pelo interessado 
do tratamento dos seus dados pessoais, de acordo com o descrito no presente Regulamento. 
 

Os dados pessoais, serão tratados com respeito pela legislação de protecção dos dados 
pessoais, nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, garantido a segurança e 
confidencialidade do tratamento, bem como a possibilidade de acesso, rectificação e 
cancelamento dos dados fornecidos. Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores 
os dados pessoais fornecidos para participar no presente concurso serão armazenados 
num ficheiro da responsabilidade da KIKOcos Portugal Unipessoal LDA de acordo com os 
seguintes termos e condições: 

 
 Finalidades de tratamento dos dados dos interessados. - Os dados dos participantes serão 
tratados por KIKOcos Portugal Unipessoal LDA com as seguintes finalidades, que têm carácter 
enunciativo, mas não limitativo: 
 

• Gerar a sua participação na presente promoção e verificar que o interessado 
cumpre com os requisitos necessários para poder participar na promoção. 

  
• Gerar o seu registo na promoção se este for feito por web, para o qual o interessado 

também deverá aceder e aceitar a política de privacidade e os textos legais 
publicados na web da KIKOcos Portugal Unipessoal LDA no caso de que esta seja a 
via através da qual o interessado tenha efectuado o seu registo. 

  
• Realizar de investigação e comercialização dos serviços e produtos da KIKOcos 

Portugal Unipessoal LDA. 
 

• Proporcionar ao interessado a informação necessária para que a sua participação 
se ajuste ao Regulamento. 

 
• Verificar a inexistência de práticas fraudulentas ou contrárias ao Regulamento. 

 
Igualmente, se o interessado da promoção, os seus dados serão tratados com as seguintes 
finalidades: 
 

• Verificar que a oferta foi obtida de forma lícita e que a sua participação se ajusta ao 
Regulamento. 

 



 
 

• Comunicar ao interessado a oferta obtida mediante o envio de um e-mail, carta ou 
chamada telefónica. Serão dados como correctos os dados que o interessado tenha 
proporcionado ao registar-se na promoção. 

 
 

Em relação às atribuições descritas, a KIKOcos Portugal Unipessoal LDA informa o interessado 
que, quando os destinatários dos dados se encontrem fora do território do Espaço Económico 
Europeu, a divulgação dos referidos dados implicará a transferência internacional de dados, a 
fim de executar as condições estabelecidas no presente Regulamento. Os seus dados também 
poderão ser cedidos à KIKO RETAIL ESPAÑA SLU, KIKO SpA, a fim de controlar a legalidade do 
concurso e o seu desenvolvimento, às Finanças, a fim de efectuar quaisquer pagamentos ou 
retenções de impostos, assim como a juízes, tribunais, associações de consumo ou quaisquer 
outros terceiros a quem KIKOcos Portugal Unipessoal LDA se veja obrigada a comunicar a 
informação, em caso de impugnação por parte do interessado ou reclamação de qualquer 
índole interposta  pelo próprio interessado. 
 
 Consentimento do interessado para o tratamento e cedência dos seus dados. - Dado o 
carácter obrigatório do conteúdo do tratamento dos dados pessoais do interessado, o registo e 
participação na presente promoção supõe a plena aceitação expressa. Assim, se o interessado 
não consentir algum tratamento e/ou cedência dos seus dados deverá abster-se de participar 
na presente promoção. Não obstante o referido anteriormente, em qualquer momento o 
interessado poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição 
nos termos indicados na presente base. 
 
Exercício dos direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição. -Os participantes 
e quaisquer outros interessados podem exercer os direitos de acesso, rectificação, 
cancelamento e oposição, perante a KIKOcos Portugal Unipessoal LDA acompanhado de cópia 
frente e verso do cartão de cidadão, por meio de carta e juntando fotocopia das duas faces do 
seu BI  
 
Artigo 12. Lei e foro aplicável 
 
A presente promoção rege-se pela lei portuguesa. Em caso de controvérsias relativas à 
promoção, o Beneficiário deverá dirigir-se, em primeiro lugar, à KIKOcos Portugal Unipessoal 
LDA para tentar chegar a uma solução amigável e, na falta desta, serão responsáveis os 
tribunais da zona de residência do consumidor.  


