
EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDRES   |   KILDARE VILLAGE DUBLIM   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANKFURT	
INGOLSTADT VILLAGE MUNIQUE   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUXEL AS   |   F IDENZA VILLAGE MIL ÃO   |   LA ROCA VILLAGE BARCELONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINA    SUZHOU VILLAGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHAI

*Redução sobre os preços de outlet praticados. Esta oferta não pode ser utilizada em conjunto com outras ofertas ou promoções e está sujeita aos termos e condições.	
Chic Outlet Shopping® é uma marca registrada da Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 04/17 PT-BR

ALGO 
EXTRAORDINÁRIO 
TODOS OS DÍAS
Convite VIP shopping

Descubra mais de 1.000 boutiques das principais marcas 
presentes nas diversas Villages da Europa, como Missoni, 
Oscar de la Renta, Roberto Cavalli e Saint Laurent, com 
descontos de até 60% sobre o preço de retalho recomendado. 
Descubra o seu lado fabuloso.

Durante a Venda Exclusiva, ganhe pontos MeliáRewards 
em dobro (10 pontos MeliáRewards para cada euro ou 
libra gasta, em vez dos 5 usualmente oferecidos), tendo 
direito a descontos adicionais de até 20%* durante os 
seguintes períodos:

Bicester Village: 27 de abril a 7 de maio de 2017; Kildare Village: 
29 de abril a 7 de maio de 2017; Wertheim Village: 5 a 9 de 

maio de 2017; Ingolstadt Village: 5 a 9 de maio de 2017; 
Maasmechelen Village: 24 de abril a 7 de maio de 2017; 
Fidenza Village: 5 a 14 de maio de 2017; La Roca Village: 4 a 
15 de maio de 2017; Las Rozas Village: 12 a 21 de maio de 2017.

Para usufruir dos benefícios da Venda Exclusiva, apresente o 
convite no Centro de Boas Vindas ou Informações Turísticas 
da Village no dia da sua visita, antes de começar as compras.

Não se esqueça de retornar ao final das compras para 
receber os seus pontos MeliáRewards, juntamente com o 
seu cartão de adesão do programa MeliáRewards e recibos 
de compras elegíveis.



Esta oferta promocional Chic Outlet Shopping® foi elaborada para benefício exclusivo de clientes MeliáRewards (“Cliente”) e é realizada pela Value Retail PLC 
(“Value Retail”). Os termos e condições que se aplicam à oferta são:

1.	 Esta oferta promocional estará disponível aos Clientes durante as datas da “Venda Exclusiva” especificadas no parágrafo 3b abaixo.

2.	 Pontos Extra

a.	 Os Clientes que apresentarem o seu cartão MeliáRewards juntamente com o convite para a oferta de Pontos Extra e os recibos de Compras Elegíveis, ou seja, 
de produtos (inclusive alimentos e bebidas) adquiridos pelo Cliente em Villages participantes (especificadas abaixo) terão direito a receber 10 (dez) Pontos 
MeliáRewards, em vez dos 5 (cinco) Pontos MeliáRewards usualmente oferecidos, a cada £1 (uma libra) ou €1 (um euro) gasto.

b.	 A solicitação dos Pontos Extra só pode ser feita na mesma data em que as Compras Elegíveis são realizadas. Não serão permitidas solicitações retroativas 
nesta promoção de Pontos Extras.

3.	 Geral

a.	 Esta oferta de Pontos Extra estará disponível somente nas Villages participantes. As Villages participantes são: Bicester Village, Kildare Village, 
Wertheim Village, Ingolstadt Village, Maasmechelen Village, Fidenza Village, La Roca Village e Las Rozas Village.

b.	 As datas da Liquidação Exclusiva em cada uma das Villages são:

•	 Bicester Village: 27 de abril a 7 de maio de 2017

•	 Kildare Village: 29 de abril a 7 de maio de 2017

•	 Wertheim Village: 5 a 9 de maio de 2017

•	 Ingolstadt Village: 5 a 9 de maio de 2017

•	 Maasmechelen Village: 24 de abril a 7 de maio de 2017

•	 Fidenza Village: 5 a 14 de maio de 2017

•	 La Roca Village: 4 a 15 de maio de 2017

•	 Las Rozas Village: 12 a 21 de maio de 2017

c.	 O direito de se beneficiar desta oferta promocional é pessoal e intransferível, se restringindo apenas ao recipiente do convite. O convite não pode ser copiado, 
reproduzido nem distribuído, de forma alguma e por meio algum, para uso por uma pessoa que não seja o recipiente original do mesmo.

d.	 Esta oferta promocional não pode ser utilizada em conjunto com nenhuma outra oferta especial, cupom ou voucher. Recibos de Compras Elegíveis utilizados 
com esta oferta não poderão ser posteriormente utilizados para a solicitação de milhas ou pontos de outros parceiros/programas de fidelidade.

e.	 Os benefícios oferecidos nesta oferta promocional não poderão ser trocados por dinheiro.

f.	 A Value Retail reserva-se o direito de suspender ou cancelar esta oferta promocional por qualquer razão e a qualquer momento.

g.	 A Value Retail não será responsável por quaisquer perdas financeiras que o Cliente possa ter devido a recusa, cancelamento ou suspensão da oferta 
promocional, nem por qualquer falta ou incapacidade do Cliente de usufruir desta oferta promocional.

h.	 O uso desta oferta promocional pelo Cliente indica a concordância do mesmo em se submeter a estes termos e condições, bem como a 
aceitação dos termos e condições e política de privacidade da Value Retail, disponíveis em: ChicOutletShopping.com/en/legal/terms-conditions 
e ChicOutletShoping.com/en/legal/privacy-policy

i.	 Esta oferta promocional é oferecida por Value Retail PLC, com sede em: 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Reino Unido.




