
 
Este Natal siga a estrela Philips! Na compra de um ou mais artigos Philips de qualquer categoria 
(cuidados pessoais, masculino e feminino, tratamento de tecidos, limpeza de pavimentos, 
máquinas de café e, pequenos domésticos de cozinha) receba até 100€ de reembolso. Consulte 
a tabela em baixo e saiba o valor do reembolso da sua compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para participar nesta campanha, apenas tem de comprar pelo menos um produto das 

categorias acima mencionadas e enviar este cupão devidamente preenchido juntamente com a 

fotocópia da fatura de compra e o código de barras da embalagem original recortado da 

embalagem para o seguinte endereço: Siga a Estrela Philips |Apartado 3400 |1305- 905 Lisboa. 

Campanha válida de 15 de Novembro a 31 de Dezembro de 2016. Esta promoção não é 

acumulável com outras ofertas ou ações da Philips Portuguesa S.A. e o valor de compras para 

cálculo do escalão de prémio é o valor efetivamente pago pelo consumidor, líquido de todos 

os descontos aplicados. Campanha exclusiva em lojas aderentes. Só serão aceites as 

participações recebidas com data dos CTT até 15 de Janeiro de 2017. Se faltar algum dos 

requisitos (cópia da fatura e código de barras original recortado da embalagem) ou algum dos 

campos do cupão não estiver corretamente preenchido, a participação será considerada 

inválida. A entrega dos reembolsos será feita através de transferência bancária e decorrerá no 

período de 3 meses após o término de prazo de receção de participações (31 de Março 2017). 

Os produtos incluídos nesta promoção são única e exclusivamente os produtos da marca Philips, 

fornecidos pela Philips Portuguesa S.A. dentro do território nacional português. Ficam 

expressamente excluídos da promoção quaisquer produtos que tenham sido adquiridos pelo 

consumidor fora do território nacional português ou que, tendo sido adquiridos pelo 

consumidor dentro do território nacional português, não tenham sido fornecidos pela Philips 

Portuguesa, S.A.. Esta oferta não inclui os produtos comprados na internet. Esta promoção não 

é acumulável com outras ofertas ou ações da Philips Portuguesa S.A.. De acordo com a Lei n.º 

67/98, de 26 de Outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais), a Philips informa os participantes 

desta promoção que os dados de caráter pessoal por si facultados serão integrados num ficheiro 

e utilizados pela Philips Portuguesa, S.A., responsável pelo tratamento de dados, para a gestão 

da presente promoção e para possíveis comunicações publicitárias referentes a produtos e 

serviços da Philips. Para mais informações sobre esta promoção, por favor contactar a 

Assistência ao Consumidor: 800 780 903 (chamada gratuita) de segunda a sexta, das 09H às 18H. 

Podem ser cobrados custos adicionais pelo seu operador.  



A participação nesta promoção pressupõe o conhecimento integral do regulamento disponível 

neste folheto e em www.philips.pt/promoções, e aceitação de todos os termos e condições do 

mesmo. Philips Portuguesa S.A. Sede: Lagoas Park Edifício 14, 2740-262, Porto Salvo. Pessoa 

coletiva n.º 500216843. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Cap. 

social: EUR 9.442.800,00. 

 

 


