
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

*Redução sobre o preço Village. A oferta não pode ser utilizada em conjunto com quaisquer outras ofertas ou promoções. Aplicam-se os termos e condições-Chic Outlet Shopping® é uma marca comercial registada de 
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ALGO 
EXTRAORDINÁRIO 
TODOS OS DIAS
Convite VIP shopping

Descubra mais de 1000 boutiques de marcas líder na Collection of 
Villages, na Europa, incluindo Missoni, Oscar de la Renta, Roberto 
Cavalli e Saint Laurent, com poupanças até 60% sobre o preço de 
retalho recomendado. Encontre o fabuloso que há em si.

Ganhe pontos MeliáRewards a triplo – ou seja, quinze 
pontos MeliáRewards por cada euro ou libra gastos, em vez 
dos habituais cinco – durante a Venda Privada exclusiva, 
oferecendo-lhe uma poupança adicional até 20%*, entre as 
seguintes datas: La Roca Village: 23 de outubro a 1 novembro 
2017, Las Rozas Village: 23 de outubro a 1 novembro 2017, 
Fidenza Village: 27 de outubro a 5 novembro 2017, La Vallée Village: 

3 a 13 novembro 2017, Maasmechelen Village: 9 a 19 novembro 
2017, Kildare Village: 11 a 19 novembro 2017, Ingolstadt Village: 17 a 
21 novembro 2017, Wertheim Village: 17 a 21 novembro 2017.

Para usufruir dos benefícios da Venda Privada, apresente 
simplesmente este convite na receção Village ou no centro de 
informação a turistas no dia da sua visita, antes de iniciar as 
suas compras.

Não se esqueça de regressar quanto tiver terminado para 
reivindicar os seus pontos MeliáRewards, juntamente com o seu 
cartão de membro MeliáRewards e recibos de compras válidos.



Esta oferta promocional Chic Outlet Shopping® foi concebida exclusivamente para benefício dos clientes MeliáRewards (“Cliente”) e é disponibilizada por Value Retail 
PLC (“Value Retail”). Os termos e condições aplicáveis a esta oferta são:

1. Esta oferta promocional encontra-se disponível para os clientes durante as datas da “Venda Privada” especificadas abaixo, no parágrafo 3b.

2. Pontos extra

a. Os clientes que apresentarem o seu cartão de membro MeliáRewards juntamente com o seu convite para esta oferta de Pontos extra e os seus recibos de 
Compras Válidas (géneros (incluindo comida e bebidas)) adquiridos pelo Cliente nas Villages Aderentes (definidas abaixo) têm direito a receber quinze (15) 
Pontos MeliáRewards em vez dos habituais cinco (5) Pontos MeliáRewards por cada £1 (GBP) ou €1 (euro) gastos.

b. A reivindicação destes Pontos extra só pode ser efetuada na data em que são realizadas as Compras Válidas. Não são permitidas reivindicações retroativas 
relativamente a esta promoção de Pontos extra.

3. Generalidades

a. A oferta de Pontos extra só se encontra disponível nas Villages Aderentes. As Villages Aderentes são: Kildare Village, La Vallée Village, Wertheim Village, 
Ingolstadt Village, Maasmechelen Village, Fidenza Village, La Roca Village e Las Rozas Village.

b. As datas da Venda Privada em cada uma das Villages Aderentes são as seguintes (todas as datas incluem os próprios dias):

1. La Roca Village: 23 de outubro a 1 novembro 2017

2. Las Rozas Village: 23 de outubro a 1 novembro 2017

3. Fidenza Village: 27 de outubro a 5 novembro 2017

4. La Vallée Village: 3 a 13 novembro 2017

5. Maasmechelen Village: 9 a 19 novembro 2017

6. Kildare Village: 11 a 19 novembro 2017

7. Ingolstadt Village: 17 a 21 novembro 2017

8. Wertheim Village: 17 a 21 novembro 2017

a. O direito a beneficiar desta oferta promocional pertence exclusivamente ao destinatário de um convite e não é transmissível. O convite não pode ser copiado, 
reproduzido nem distribuído de qualquer forma ou por qualquer meio para utilização por outra pessoa que não o destinatário original.

b. Esta oferta promocional não pode ser utilizada em conjunto com qualquer outra oferta especial, cupão ou outro voucher. Quaisquer recibos de Compras 
Válidas utilizados em conjunto com esta oferta não podem ser utilizados posteriormente para reivindicar milhas ou pontos relativamente a outros parceiros/
programas de fidelização.

c. Os benefícios concedidos por esta oferta promocional não podem ser trocados por dinheiro.

d. A Value Retail reserva-se o direito de rescindir ou cancelar esta oferta promocional por qualquer motivo, em qualquer altura.

e. A Value Retail não se responsabilizará perante o cliente por quaisquer perdas financeiras resultantes da recusa, cancelamento ou rescisão da oferta 
promocional, ou qualquer falha ou incapacidade dos clientes beneficiarem desta oferta promocional.

f. A utilização desta oferta promocional implica a aceitação destes termos e condições e da política de privacidade e termos e condições da Value Retail, que 
podem ser consultados em ChicOutletShopping.com/terms-and-conditions e ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy

g. O promotor desta oferta promocional é a Value Retail PLC, com sede em: 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Reino Unido.


