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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.

A Coleção de Villages inclui: Bicester Village (próxima a Londres), 
Kildare Village (próxima a Dublin), La Vallée Village (próxima a Paris), 
Las Rozas Village (próxima a Madri), La Roca Village (próxima a Barcelona), 
Fidenza Village (próxima a Milão e Bolonha), Maasmechelen Village 
(próxima a Bruxelas, Antuérpia e Colônia), Wertheim Village (próxima a 
Frankfurt) e Ingolstadt Village (próxima a Munique).

De 1 de junho a 31 de agosto de 2017, ganhe o triplo de Pontos 
MeliáRewards: 15 Pontos MeliáRewards a cada euro ou libra gasta, em vez 
dos 5 usualmente oferecidos.

Você pode ainda dar um presente a si mesmo ou a um amigo com este 
convite VIP exclusivo, que dá direito a mais 10% de desconto sobre o preço 
praticado por boutiques selecionadas.

Para solicitar o seu Cartão VIP, apresente este convite juntamente com 
o seu cartão de membro e do programa MeliáRewards no Centro de 
Informações Turísticas ou Centro de Boas Vindas ao chegar à Village.

Não se esqueça de retornar quando tiver terminado suas compras, com 
o seu cartão do programa MeliáRewards e recibos de compras elegíveis, 
para receber os seus Pontos MeliáRewards.

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



Esta oferta promocional do 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 está disponível aos Clientes entre 1 de junho e 31 de agosto de 2017.

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 15 Pontos MeliáRewards 
, em vez dos 5 Pontos MeliáRewards usualmente oferecidos, a cada £1/€1 gasto.

b. Não serão permitidas solicitações retroativas nesta promoção de Pontos Extras.

3. Cartão VIP

a. Os Clientes que apresentarem o convite exclusivo para esta oferta do Cartão VIP no Centro de Informações Turísticas ou Centro de Boas Vindas da Village terão 
direito a receber (sujeito à disponibilidade e períodos de “blackout” que possa haver em cada Village) um Cartão VIP de cortesia que lhes dará descontos de 10% 
em boutiques selecionadas das Villages participantes (listadas na cláusula 1).

b. O Cartão VIP só é válido na data em que for emitido e na Village participante onde é emitido, e só pode ser usado uma vez em cada boutique participante. O 
Cartão VIP destina-se somente às boutiques outlets participantes da Village participante onde foi emitido e deverá ser apresentado no momento da compra 
para recebimento do desconto de 10%.

c. Os termos e condições completos sobre a disponibilidade e uso do Cartão VIP serão fornecidos no momento da emissão do cartão e também estão disponíveis 
mediante solicitação no Centro de Informações Turísticas ou Centro de Boas Vindas da Village participante em questão e no site da mesma.

d. O Cartão VIP não estará disponível durante períodos de “Blackout” e “Further Reduction” (Descontos Extras). Mais detalhes sobre os períodos de “blackout” 
durante os quais o Cartão VIP não estará disponível serão fornecidos no Centro de Informações Turísticas ou Centro de Boas Vindas da Village em questão e 
também podem ser acessados no site da Village ou em ChicOutletShopping.com/en/experience/chic-travel/shop/packages.

e. A Value Retail atua sempre como agente das boutiques participantes e o Cartão VIP não cria qualquer relação contratual entre a Value Retail e o Cliente em 
relação ao desconto oferecido pelo Cartão VIP ou de outro tipo. O Cliente não terá direito, e abre mão de qualquer capacidade que tenha, de apresentar queixa 
contra a Value Retail caso uma boutique participante deixe de honrar o Cartão VIP, sendo que a única solução do Cliente em tal situação será queixar-se com a 
boutique participante.

f. A Value Retail, e todos os membros do mesmo grupo de empresas da Value Retail (i) não assumem qualquer responsabilidade pelos preços aos quais as 
boutiques participantes anunciam ou vendem seus produtos de tempo em tempo, e (ii) não dão qualquer garantia em relação aos produtos (inclusive, e sem 
limitação, à qualidade dos mesmos) que o Cliente poderá obter com o Cartão VIP na boutique participante em questão.

4. Geral

a. Esta oferta promocional só está disponível em Villages participantes. As Villages participantes são: Bicester Village, La Vallée Village, Maasmechelen Village, 
Kildare Village, Wertheim Village, Ingolstadt Village, Fidenza Village, La Roca Village e Las Rozas Village.

b. 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.

c. 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 utilizados posteriormente para a solicitação de milhas ou pontos de outros parceiros/programas de fidelidade.

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

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

f. 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.

g. 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 para consulta em: ChicOutletShopping.com/en/legal/terms-conditions and 
ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy.

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




