CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO E DE SERVIÇOS
Para sua informação e para o uso correto do nosso site, recomendamos que você salve, imprima e armazene as Condições Gerais de
Vendas clicando aqui.

Objeto
As presentes Condições Gerais de Utilização e de Serviços (em adiante, as «Condições Gerais») têm por objeto a regência das condições sob
as quais o serviço de subscrição (em adiante, o «Serviço») apresentado no site da Internet www.porso1euro.com (em adiante, o «Site») é
proposto a qualquer utilizador maior de idade (em adiante, o «Membro») do Site. Este Serviço permite aos Membros usufruir de reduções e
de ofertas de reembolso, ter acesso a um conjunto de informações sobre as ofertas dos e-comerciantes e sobre as ofertas exclusivas propostas
em porso1euro.com. Estas ofertas podem ser transmitidas ao Membro por e-mail e/ou através do Site. Este Serviço é faturado mensalmente
ao Membro e pago por cartão de crédito graças à solução de Pagamento Seguro SysPay.
Para se inscrever no Site e subscrever o Serviço, o Membro deve aceitar sem reserva as Condições Gerais.
Todos os pedidos de informações ou de feedback feitos pelo Membro ao Site, bem como a utilização do Site, qualquer que seja, implicam a
aceitação total e sem reservas das presentes Condições Gerais.

Termos legais
West Pacific International 13/F, Times Tower, 391-407 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong .
Apoio ao cliente:
Para todas as questões ou informações relativas às Condições Gerais ou aos nossos Serviços, o Membro pode contactar o nosso serviço de
Apoio ao Cliente:
Por e-mail, no Site clicando sobre a ligação «contacto» na parte inferior de cada página do Site, ou enviando um e-mail para o endereço
clientes@porso1euro.com. O nosso Apoio ao Cliente irá esforçar-se por lhe responder nas 24 horas seguintes ao seu pedido, em dias úteis.
Encomenda
O Serviço proposto no Site é um serviço de subscrição pago que permite ao Membro ter acesso a um conjunto de informações que dizem
respeito a compras informadas e a preços vantajosos, na Internet. Permite obter descontos exclusivos graças aos descontos apelidados de
«Reembolso» (reembolso de uma parte do montante sem taxas das suas compras), códigos de redução e, semanalmente, os membros poderão
igualmente usufruir de uma «OFERTA A 1 EURO». Esta oferta será enviada a todos os usuários inscritos, por email toda segunda-feira, e é
reservada exclusivamente aos assinantes enquanto durarem os estoques.
Esta oferta é exclusivamente reservada aos membros e proposta a um número limitado de pessoase enquanto durarem os estoques. Essa
oferta será enviada por e-mail a todos os membros a cada segunda -feira do mês. Para usufruir dessa oferta, o membro deverá voltar a
desembolsar a soma de um (1) euro, que deve ser paga por cartão de crédito.

A Sociedade não é autora das ofertas selecionadas nem intervém na qualidade de vendedor.
O Membro que desejar inscrever-se nos Serviços PorSo1Euro deve ir ao Site ou a um dos mini-sites dedicados a uma das ofertas e clicar
sobre a oferta de boas-vindas à qual deseje ter acesso. Deve, de seguida, seguir as instruções mencionadas na página de Internet, aceitar as
Condições Gerais e preencher os elementos pedidos, nomeadamente, o seu endereço e-mail e clicar sobre OK para validar o seu pedido. De
seguida, voltará a ser direcionado para a página de pagamento seguro. Nessa página segura, deverá preencher o número do cartão de crédito

correspondente à conta na qual deseja que a subscrição mensal seja debitada. O Membro autoriza o porso1euro.com a debitar na sua conta
um euro imediatamente e, após a expiração de um período de teste de 72 horas, 24,90€ por mês. O Membro tem a possibilidade de verificar
a sua encomenda antes de a confirmar. Assim que a sua subscrição for validada pela Sociedade , o Membro irá receber um e-mail da parte
de Porso1euro, de modo a que confirme a sua subscrição no Site e no Serviço porso1euro.com.
De seguida, os Membros irão receber todas as semanas um e-mail que contém informações de «shopping», a atualidade do momento nos
e-comerciantes selecionados pela Sociedade, informações sobre os bons negócios que podem fazer na Internet, bem como informação sobre
as boas práticas de e-shopping.
Preços e modalidades de pagamento
A oferta de boas-vindas por um euro permite aos novos Membros usufruir das primeiras 72 horas de subscrição VIP no porso1euro.com, bem
como de uma oferta especial de boas-vindas dentro das condições previstas no artigo «oferta especial de boas-vindas» das Condições
Particulares.
Seguidamente, se o Membro não tiver feito o cancelamento da subscrição dos Serviços do porso1euro.com nas condições previstas nas
Condições Gerais, A Sociedade irá debitar-lhe automaticamente a soma de 24,90€. Esse débito será automaticamente renovado a cada mês.
A autorização de débito da conta bancária do Membro irá ser enviada no dia da inscrição no Site para o seu banco e será válida nos meses
seguintes, exceto em caso de cancelamento nas condições previstas. A encomenda do Membro só poderá ser definitiva após a confirmação e
o acordo do seu banco.

A inscrição será cobrada entre os dias 1 e 31 de cada mês.

A Sociedade não conserva as informações bancárias dos Membros, de acordo com a legislação em vigor e para assegurar a segurança e
confidencialidade dessas informações.
O site www.porso1euro.com utiliza sistemas de encriptação SSL (Secure Socket Layer). Tendo acionado todos os dispositivos para proteger
as informações sensíveis fornecidas pelos Membros, não terá A Sociedade , em caso algum, acesso à conta bancária destes últimos.

A solução de pagamento Confort
Para oferecer aos usuários uma maneira fácil de realizar os pagamentos, nosso site dispõe da opção de pagamento dividido em prestações.
Essa opção de pagamento será ativada automaticamente quando a autorização de cobrança no cartão for negada pelo banco do usuário.
É totalmente gratuita e consiste no débito automático do pagamento da inscrição mensual dividido em duas ou mais transações.

Validade
Exceto no caso de o Membro cancelar a subscrição de acordo com as condições abaixo, o período de teste de 72 horas transforma-se
automaticamente em subscrição paga e mensal (com o preço previsto nas Condições Gerais).
Renovação
A subscrição paga do Serviço da Sociedade tem a duração de um mês.
A subscrição é renovada por recondução por períodos sucessivos de um mês, exceto no caso de cancelamento da subscrição por parte do
Membro nas condições previstas no artigo «Cancelamento».
Direito de retratação
O fornecimento do Serviço da Sociedade inicia-se imediatamente na data de validação pela Sociedade da subscrição efetuada pelo Membro.
Consequentemente, o direito de retratação do Membro não pode ser exercido como tal.
Contudo, o Membro tem pelo menos a possibilidade de testar o Serviço durante 72 horas por um euro e de terminar o vínculo a qualquer
momento, sendo que, nesse caso, não será obrigado a pagar o preço da subscrição mensal à A Sociedade.
Cancelamento de subscrição
O Membro pode cancelar a subscrição do Serviço a qualquer momento e por qualquer motivo. Nesse caso, deve obrigatoriamente informar A
Sociedade, enviando um e-mail para o Apoio ao Cliente para o seguinte endereço: clientes@porso1euro.com ou clicando no separador
«Cancelar subscrição» presente no conjunto de páginas da Zona Membro no site PorSo1Euro, indicando o endereço e-mail com o qual se
inscreveu. O cancelamento da sua subscrição será efetivo no final do período de subscrição em curso, mediante a condição de que o seu
pedido seja rececionado pelo Apoio ao Cliente pelo menos 48 horas antes do final da subscrição. A aceitação do cancelamento do Membro

irá ser-lhe confirmada por resposta por e-mail. Se o prazo de notificação (48h) não for respeitado, a subscrição mensal é renovada.
No final do período de subscrição em curso, o Membro não irá ter mais acesso ao Serviço, não devendo pagar mais a subscrição mensal de
24,90€ por mês (sem custos de ligação à Internet).
O cancelamento não poderá, em caso algum, dar lugar ao reembolso do preço pago. A totalidade das somas pagas à A Sociedade pelo
Serviço foi-lhe definitivamente entregue.
A Sociedade reserva-se o direito de cancelar a subscrição de um Membro em qualquer momento e por qualquer motivo, sujeito a um
pré-aviso de quinze (15) dias.
Entre os motivos, A Sociedade destaca os seguintes:
- uma pessoa não poder ter duas ou mais contas, com direções de emails diferentes.
- nem duas ou mais contas provinientes de uma mesma direção IP serão aceitas.
- a oferta de boas-vindas por apenas 1€ está disponível para uma única pessoa da mesma casa/família.
- não se aceitará duas ou mais contas, com o mesmo endereço paypal.
- os membros de uma mesma família podem ser registrados para o serviço conforme as condições acima mas NÃO podem compartilhar as
mesmas ofertas nem os mesmos comprovantes de compra.
O cancelamento por parte da Sociedade irá ser notificado ao Membro por e-mail enviado para o endereço fornecido pelo Membro. Sempre
que necessário, A Sociedade irá reembolsar o Membro pelas taxas de subscrição, proporcional ao tempo da parte do período restante a
decorrer. O Membro cuja conta irá ser cancelada pela Sociedade deverá cessar a utilização do Serviço, não recebendo mais e-mails de
informação.
O consumidor dispõe de um prazo de catorze dias para exercer o seu direito de rescisão de um contrato celebrado à distância, na sequência de
uma chamada a frio ou fora do estabelecimento comercial, sem ter de justificar a sua decisão ou incorrer noutros custos. O prazo referido no
primeiro parágrafo começa a correr a partir do dia: recepção dos bens pelo consumidor ou por um terceiro, que não o transportador,
designado pelo consumidor, para os contratos de venda de bens.

Exclusão de Responsabilidade
A Sociedade não pode, em caso algum, ser responsável pelo facto de o Membro não aceder aos Serviços da Sociedade por motivo de
dificuldades técnicas inerentes (i) à sua ligação à Internet ou (ii) ao seu material informático ou ainda (iii) à sua conta de e-mail.
O Membro reconhece que o Serviço da Sociedade consiste em reunir bons negócios propostos na Internet. A Sociedade não pode ser, em
nenhum caso, responsabilizada pelas prestações oferecidas pelos comerciantes autores dessas ofertas.
O Site pode conter imagens e ligações para sites de Internet gerados por terceiros («Sites de Terceiros»). A Sociedade não exerce qualquer
controlo sobre os Sites Terceiros e não assume qualquer responsabilidade quanto ao seu conteúdo, nem, especialmente, quanto ao conteúdo
das ligações apresentadas nos Sites Terceiros ou ainda sobre as modificações ou atualizações relacionadas com um Site Terceiro. A
Sociedade não se responsabiliza pela difusão na Internet nem por qualquer outra forma de transmissão recebida a partir de um Site Terceiro,
nem mesmo pelo mau funcionamento de Sites Terceiros. Essas ligações são apenas propostas pela Sociedade para fins informativos, sendo
que a ligação de qualquer ligação não significa que A Sociedade aprova o conteúdo desses Sites Terceiros, não implicando também qualquer
associação entre A Sociedade e os operadores dos mencionados Sites Terceiros. Cabe aos Membros consultar todos os registos de entidades
coletivas relativos à proteção da vida provada anexados nos Sites Terceiros, bem como as suas condições de utilização e agir em
conformidade.
Em todo o caso, A Sociedade não poderá ser considerada responsável pelo Membro se a execução do Serviço for atrasada ou impedida
devido ao Membro ou em caso de força maior, de acordo com as definições da jurisprudência dos tribunais franceses.
Direito de propriedade intelectual
Todas as informações, marcas, figurativas ou não, logótipos (doravante e em conjunto, «os Elementos») anexados no Site ou em todos os
e-mails da Sociedade são suscetíveis de serem protegidos pelos direitos de propriedade intelectual, registados ou não, pertencentes à A
Sociedade e/ou a terceiros. A menção dos Elementos no Site não constitui, de qualquer modo implícito ou explícito, uma concessão de
direito de utilização, uma licença ou uma autorização de algum modo relativa aos Elementos mencionados sem um acordo escrito da
Sociedade ou de terceiros implicados. É expressamente interdita toda a utilização dos Elementos mencionados no Site e no seu conteúdo sem

autorização explícita dos titulares.
Direitos de acesso aos ficheiros e dados pessoais
A Sociedade necessita de recolher, aquando da inscrição do Membro, dados de caráter pessoal relativos ao Membro (por exemplo, número
de telefone, endereço postal, e-mail, etc.). A Sociedade só recolhe essas informações relativamente às pessoas que, em última análise,
escolheram usufruir da oferta de teste e, por conseguinte, da subscrição VIP no porso1euro.com.com. Se os visitantes do Site escolherem não
confirmar a subscrição, A Sociedade não recolhe mais do que o endereço de e-mail e, eventualmente, o código postal.
Essa recolha permite à A Sociedade transmitir ao Membro a sua encomenda, mas também possibilita a melhoria dos seus Serviços para com
os seus Membros, bem como, e especialmente, transmitir-lhes boletins informativos sobre os seus serviços. Ao utilizar os Serviços da
Sociedade, todos os Membros aceitam o tratamento dos seus dados. O Membro pode, igualmente, se o desejar, receber no seu telemóvel ou
por e-mail as ofertas comerciais da Sociedade e/ou dos seus parceiros.
O Membro dispõe do direito de oposição, de acesso, de retificação e de supressão de todos os dados pessoais que lhe digam respeito obtidos
pela Sociedade aquando da utilização do Serviço. Todos os Membros podem exercer esse direito enviando um e-mail para o endereço:
clientes@porso1euro.com.
Além disso, ao aceitar as Condições Gerais, o usuário concede, nos termos da Lei de Proteção de Dados, que seus dados pessoais recolhidos
por A Sociedade, sejam atribuídos a empresas do setor de publicidade e marketing online.
Cookies
Informamos o Membro que, aquando das suas visitas a este Site, uma ou mais cookies podem instalar-se automaticamente no seu
computador. Uma cookie é um pequeno ficheiro gravado no disco rígido do Membro. Esse ficheiro não permite identificar o Membro de
modo nominal, mas grava certas informações relativas à sua navegação (páginas consultadas, a data e a hora da consulta, endereço IP, etc.).
As informações são particularmente recolhidas para fins estatísticos. Estes dados não são transmitidos a terceiros. Porém, em caso de
comportamentos ilícitos no Site, ou de um pedido efetuado por uma autoridade judicial, esses dados podem ser transmitidos à justiça.
Todos os Membros podem opor-se à gravação de «cookies» configurando o seu browser de Internet. De modo geral, a desativação das
cookies faz-se nas opções do programa informático utilizado. O Membro é convidado a consultar a ajuda fornecida com o seu browser para
obter mais informações.
Modificações das Condições Gerais
As presentes Condições Gerais são suscetíveis de serem modificadas. No caso de modificações, o Membro será avisado por e-mail para o
endereço que tiver fornecido, 15 dias antes da entrada em vigor das novas Condições Gerais. Terá assim a possibilidade, no caso de não
concordar com essas novas Condições, de cancelar a sua subscrição mediante as condições previstas no artigo «Cancelamento».
O cancelamento do Serviço pelo Membro irá ser efetivo a contar do fim do período em curso, não dando lugar a um reembolso pelo mês em
curso.
Litígios e lei aplicável
As presentes Condições Gerais submetem-se ao direito português.
O Membro reconhece que A Sociedade não é responsável pelas prestações oferecidas pelos seus parceiros. O Membro aceita suportar todos
os litígios que possa ser suscetível de levar a cabo relativos aos produtos e/ou serviços propostos e fornecidos pelos parceiros da Sociedade
diretamente com os parceiros e sem implicar A Sociedade.
No que diz respeito aos litígios entre A Sociedade e o Membro, relativos aos Serviço, o Membro é convidado a tentar a resolução do litígio
de modo amigável, antes de entrar no sistema judicial, entrando o mais rapidamente possível em contacto com o Apoio ao Cliente do
porso1euro.com para o seguinte endereço de e-mail: clientes@porso1euro.com
O Membro é informado de que a procura amigável de uma solução não interrompe os prazos para agir na justiça.

Disponibilidade e modificação do Site
Em princípio, o Site é acessível todos os dias 24h sobre 24. Contudo, A Sociedade reserva-se o direito de o modificar, efetuando,
particularmente, melhorias técnicas. Deste modo, é possível que o acesso ao Site seja interrompido por motivos de manutenção. Nesse caso,
o Membro não poderá acionar a responsabilidade da Sociedade. A Sociedade fará os possíveis para mencionar estas interrupções no Site pelo
menos 24 horas antes, exceto se estas forem urgentes. No caso de encerramento definitivo do Site, A Sociedade irá esforçar-se por notificar
os Membros pelo menos com um mês de antecedência, no Site e por e-mail, para o endereço que estes disponibilizaram. Os Membros não
serão obrigados a efetuar qualquer pagamento adicional a partir do encerramento do Site.
Condições particulares

1. A oferta especial de boas-vindas por 1 euro:
Por um euro, além do período de teste de 72 horas, propomos-lhe reembolsá-lo, sem condicionantes, pelo valor de um produto/serviço que
tenha comprado de entre uma lista de produtos que tenhamos selecionado. Independentemente do produto/serviço comprado e do preço pelo
qual foi adquirido, o reembolso é diretamente dependente da oferta subscrita pelo novo Membro. Existem inúmeras ofertas de boas-vindas
relativas a diferentes produtos/serviços e diferentes montantes (25, 50 ou 100€). A Sociedade esforça-se por propor apenas na sua lista
produtos que seja possível adquirir no mercado por um valor próximo do valor do cupão (nomeadamente, 25€, 50€ ou 100€).
Para usufruir plenamente da oferta especial de boas-vindas, o Membro deve, obrigatoriamente, conservar a prova de compra do produto que
escolheu da lista e que comprou, remetendo-nos uma cópia, no máximo, 30 dias úteis após a data da inscrição no Site, para o seguinte
endereço: clientes@porso1euro.com.
O Membro deve igualmente anexar ao seu e-mail as informações respeitantes à sua conta Paypal. Todos os pedidos de reembolso
incompletos não serão processados.
A partir do momento em que A Sociedade estiver na posse de todas as informações necessárias ao reembolso do Membro na sua conta
Paypal, este será efetuado no prazo de 30 dias úteis.
Um domicílio não pode ser reembolsado mais do que uma vez e apenas por um dos produtos propostos no âmbito desta oferta especial.
A oferta de boas-vindas é reservada aos novos Membros VIP porso1euro.com residentes em Portugal.
(Atenção: se o Membro quiser usufruir plenamente das promoções porso1euro.com, deve obrigatoriamente ter uma conta PayPal.
Porso1euro.com reembolsa os seus clientes exclusivamente através de PayPal)
A «OFERTA POR 1 EURO»:
Por um euro, propomos todas as semana, por e-mail, a todos os nossos membros uma oferta exclusiva.
Propomos-lhe reembolsá-lo, mediante condições, por um produto/serviço selecionado pela nossa equipa. No e-mail que lhe vamos enviar,
irá encontrar a apresentação e a descrição desse produto.
Independentemente do produto comprado e do preço pelo qual foi adquirido, o reembolso é único e limitado a 25€ por Membro. A
Sociedade esforça-se por propor apenas produtos que seja possível adquirir no mercado por um valor próximo de 25€).
Para usufruir plenamente da «OEFERTA POR 1 EURO», o Membro deve, obrigatoriamente, conservar a prova de compra do produto que
comprou e que recebeu, remetendo-nos uma cópia, no máximo, 30 dias úteis a contar da data da inscrição no Site, para o seguinte endereço:
clientes@porso1euro.com
O Membro deve igualmente anexar ao seu e-mail as informações respeitantes à sua conta Paypal. Todos os pedidos de reembolso
incompletos não serão processados.
A partir do momento em que A Sociedade estiver na posse de todas as informações necessárias ao reembolso do Membro na sua conta
Paypal, o reembolso será efetuado dentro de 30 dias úteis.
Um domicílio não pode ser reembolsado mais do que uma vez por um dos produtos propostos no âmbito desta «OFERTA A 1 EURO».
A «OFERTA A 1 EURO» é apenas reservada aos Membros VIP porso1euro.com residentes em Portugal.

