
 
 

CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO ”PROMO POCHETTE“ 

 

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 acções comerciais de 

qualquer tipo. 

  

Artigo 3. Período de vigência 

 

Para compras realizadas tanto em lojas físicas como on-line: de 1 de setembro de 2018 até 16 

de setembro de 2018. 
 

Artigo 4. Âmbito da aplicação da promoção 

 

Promoção destinada a todas as pessoas, residentes no território português e válida em todas 

as compras realizadas nos pontos de venda autorizados pela KIKO MILANO, presentes no 

território português, assim como as compras realizadas através da web  

http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/ 

 

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 

 
Todos os produtos pertencentes à coleção "DARK TREASURE" que estão disponíveis na loja e 
na web. 
 
Para a compra de dois (2) produtos da coleção acima mencionada, o produto será entregue 
como presente: 
 
KC130101001001A TESOURO ESCURO POCHETTE - 001 
 
 
A devolução de produtos comprados com esta promoção não é permitida. 

 

A troca de produtos só é permitida se o produto de substituição for um produto de valor igual 

ou superior, incluído na listagem no artigo 5; caso contrário, o cliente perde o acesso à 

promoção e para fazer a troca é necessário devolver todos os produtos comprados durante a 
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promoção. 

 

Neste segundo caso e no caso de uma diferença no preço do produto a ser trocado e do 

produto a ser comprado, a KIKO ou o cliente pagarão a diferença conforme apropriado em 

cada caso. No momento da troca, ter-se-á sempre em conta o preço pago pelo cliente e 

detalhado no talão de compra. 

 

A troca só é permitida se for um produto fechado e apresentado junto com o comprovativo de  

compra. A troca dos produtos oferecidos não é permitida. O produto de substituição só pode 

ser um (1). 

 

Para as compras realizadas através do site http://www.kikocosmetics.com/pt-pt serão 

aplicadas as presentes condições da promoção, as Condições de Venda e a Política de 

Privacidade que o consumidor poderá consultar em: 

 

http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/compras-seguras/pagamento-seguro.html 

http://www.kikocosmetics.com/pt-pt/compras-seguras/informacao-sobre-privacidade.html 

 

De igual modo, no que respeita à compras efectuadas online em, 

http://www.kikocosmetics.com/pt-pt o consumidor reconhece e aceita que o exercício do 

direito de desistência de um ou mais produtos com oferta, obriga à devolução da mesma. 

 

Artigo 6. Desenvolvimento da promoção 

 

As pessoas que comprarem dois (2) ou mais produtos da coleção "DARK TREASURE" indicada 

no artigo 5 durante as datas estabelecidas receberão como presente, desde que estejam 

disponíveis na loja ou no site, o produto KC130101001001A. 

 

No caso de NÃO comprar os produtos indicados, o cliente NÃO será elegível para o presente. 

 

No caso de acessar esta promoção através de uma compra on-line, o produto presente será 

entregue juntamente com o restante dos produtos pagos pelo cliente, no mesmo formulário e 

data indicados por ele. 

 

Artigo 7. Modalidades de participação na promoção 

 

O ato de beneficiar da promoção significa para o beneficiário a aceitação das condições, 

regras e cláusulas incluídas no presente documento, sem nenhuma limitação. 

 

A participação na promoção é livre e totalmente gratuita, salvo na referente campanha a 

obrigação de comprar produtos que deem direito ao produto de oferta. 

 

Esta promoção, como foi mencionado anteriormente, será acumulável com outras promoções, 

que decorram já online e nas lojas.  
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Os beneficiários não poderão contestar a oferta, solicitar um valor em dinheiro nem trocar 

por outro ou outros produtos. A oferta não é fraccionável. Não é permitida a venda da oferta a 

terceiros nem a sua  cessão com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, lucro 

económico ou em espécie com o objectivo de promover-se. Não será possível obter uma 

contrapartida económica pela renúncia à oferta. 

  

A KIKO reserva-se o direito de mudar as ofertas e/ou características das mesmas, se for 

necessário, em caso de ruturas de stock, sem que o exercício a este direito implique 

responsabilidade alguma para a KIKO perante os clientes participantes.  

 

De qualquer modo, e sem prejuízo do que precede, esta promoção será válida até que se 

esgotem os produtos designados no ponto 6 como “oferta”.  

 

KIKO reserva-se o direito de levar a cabo ações judiciais contra pessoas que realizem 

qualquer tipo de ato suspeito, considerado manipulação ou falsificação da promoção. 

 

Artigo 8. Publicidade das condições da promoção 

 

As presentes condições da promoção estarão à disposição dos clientes nos pontos de venda 

KIKO, detalhadas no artigo quarto, e através da web  http://www.kikocosmetics.com/pt-

pt ou contatando o Serviço de Apoio ao Cliente através do e-mail: customercare-

pt@customercare.kikocosmetics.com. 

 

Artigo 9. Modificação, abreviação, prorrogação, suspensão ou cancelamento da 

promoção 

 

A KIKO 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 KIKO 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 promoção. Nesse caso, os Beneficiários serão informados da mesma forma utilizada para a 

divulgação do presente Regulamento ou em forma equivalente. 

 

Artigo 10. Proteção de dados pessoais 
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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 na 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.  


