
EUROPE    B ICESTER VILLAGE LONDRES   |   KILDARE VILLAGE DUBLIN   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANKFURT 

INGOLSTADT VILLAGE MUNICH   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUXEL AS   |   F IDENZA VILLAGE MIL ÃO   |   LA ROCA VILLAGE BARCELONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINA    SUZHOU VILL AGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE X ANGAI

*sobre o preço tomada. A oferta pode variar de Village e onde o estacionamento com manobrista não está disponível, um voucher de bebida ou o serviço de compras mãos livres será oferecido em troca. 
Por favor verifique sua chegada à Village. A oferta é válida entre 15/06/2017 e 31/12/2017. Estes termos e condições são aplicáveis. A oferta é sujeita a disponibilidade, pode ser alterada ou estar disponível apenas 
nas Villages Chic Outlet Shopping® participantes. O convite não é válido em conjunto com outras reduções ou períodos de “Blackout”. As datas de “Blackout” e Outras Reduções estão disponíveis online em 
ChicOutletShopping.com/viptandc. O convite poderá ser retirado em qualquer altura e sem qualquer notificação prévia. O Cartão VIP só é válido em lojas e restaurantes participantes e a provisão do Cartão é feita 
segundo o critério exclusivo do fornecedor. Chic Outlet Shopping® é uma marca comercial registada de Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 09/17

ALGO 
EXTRAORDINÁRIO 
TODOS OS DIAS
Convite exclusivo Avis shopping

Descubra mais de 1000 boutiques de marcas líder na Collection of Villages, na Europa, incluindo Anya Hindmarch, Bally 
e Stella McCartney, com poupanças até 60% Sobre o preço de retalho recomendado. Encontre o fabuloso que há em si.

Seu benefício especial:

 ∙ Um Cartão VIP, que lhe dá 10% de desconto adicional sobre o preço Village nas lojas participantes.

Para receber da oferta acima mencionadas, terá simplesmente que apresentar o seu contrato de aluguer Avis, 
juntamente com este convite, na Área de Boas-Vindas ou no Centro de Informações para Turistas da Village, no dia da 
sua visita, antes de iniciar as compras.

Oferta válida entre 15 de junho e 15 de dezembro de 2017.


