Condições Geraais da Platafforma GIFT4
4YOU
As presentes
p
co
ondições geerais são de
d caracter permanente e aplicááveis a todo
os os
Clien
ntes.
Conssidera‐se Cliente todos os que adquiram ou beneficiem de
d um códiggo GIFT4you
u.
A 014 Media Po
ortugal Lda. (doravantee designadaa por GIFT4
4you), com ssede na Avenida
B
nº 11
1 5º andar, 1050‐036 Lisboa, NIFF 51007866
64 é a entid
dade gestora da
de Berna
marcca GIFT4you
u e desta plaataforma on
nline.
Códiggos GIFT4yo
ou
Os códigos
c
GIFFT4you perrmitem quee os Benefficiários selecionem e usufruam
m dos
produtos/serviços referenttes ao VOU
UCHER DIG
GITAL que escolherem
e
m. No envio
o dos
códiggos, em formato digittal, estão in
ndicadas ass condiçõess de utilização e trocaa dos
mesm
mos pelos VOUCHERS
V
DIGITAIS escolhidos.
e
A validade indicada é inalterável e, se
implica a peerda do usu
não respeitada,
r
ufruto do có
ódigo e resp
petivo valor..
Os có
ódigos GIFTT4you consistem num crédito
c
cujo
o valor é definido pela Empresa Cliente
e po
odem ser trocados po
or VOUCHEERS DIGITAIIS de diferentes valorres e diferentes
marccas.
As marcas
m
publicadas podeerão ser alteeradas ou mais
m marcas poderão seer acrescentadas
e ou descontinu
uadas.
A plaataforma Web
W www.gift4you.pt serve
s
de ap
poio para co
omplementtar a inform
mação
facultada e como local paraa seleção daas marcas e respetivos VOUCHERSS DIGITAIS.
d diferenttes marcas,, ou a acom
mpanhar oss mesmos, serão
Nos VOUCHERS DIGITAIS das
indiccadas as con
ndições de utilização
u
e validade do
os mesmos.
A custódia e ressponsabilidade pelo có
ódigo e pelo
os VOUCHEERS DIGITAIS correspon
ndem
usivamente ao detento
or dos mesmos. A GIFFT4you e ass Empresas Clientes não se
exclu
obriggam a repo
or o código ou VOUCH
HERS DIGITA
AIS em caso de não u
utilização, perda,
p
roubo ou destru
uição dos mesmos.
Os có
ódigos e VO
OUCHERS DIGITAIS não são converttíveis em dinheiro.

Cond
dições de utilização dos códigos GIFFT4you
Os códigos
c
GIFFT4you esttão sujeitos às condições de utilização
u
e troca qu
ue os
acom
mpanham, sendo que cada VOUCH
HER DIGITALL está sujeito às condições de utilizzação
e tro
oca da marcaa escolhida.

Emprresa Clientee
Entid
dade que offerece o cód
digo e respeetivo valor ao
a Beneficiário do prém
mio GIFT4yo
ou.
Beneeficiário
Portaador e utilizzador do cód
digo GIFT4yyou e decorrentes VOUCHERS DIGITAIS.
WEB
http:://www.gift4you.pt
Atendimento ao
o Cliente
do de informação, fun
ncionamentto ou assisttência à co
ompra, devve ser
Qualquer pedid
dirigiido à GIFT4
4you atravéss do númerro 211 940 704
7 ‐ de 2ª a 6ª feira, entre as 9h
h e as
13h e as 14h e as
a 18h00 ou
u através do
o correio eleetrónico ajuda@grupo0
014.pt.
Proteeção de Dad
dos
A GIFFT4you info
orma que os elemento
os solicitado
os são de fo
ornecimento
o obrigatóriio. Os
dado
os pessoais serão inseridos num ficheiro infformático da
d responsaabilidade daa 014
Media Portugal Lda., serão
o apenas e exclusivam
mente utilizaados para o processam
mento
dos envios
e
correespondentees e não serãão facultado
os a Terceirros.
O Beeneficiário tem direitoss de acesso, retificação
o e eliminaçção dos dad
dos fornecidos e
podee exercê‐los pessoalmeente ou por escrito juntto da morad
da indicada.
A GIFFT4you asseegura a totaal confidenccialidade do
os dados peessoais reco
olhidos, sem
m que
possaa garantir plenamente
p
a invulneraabilidade ab
bsoluta dos seus sistem
mas de segurança
pois nenhuma medida
m
de segurança
s
a
atualmente
conhecida é totalmente impenetrável.
Assim
m, a Gift4yo
ou fica totaalmente exo
onerada de qualquer responsabil
r
idade que possa
derivvar de incideentes refereentes aos daados pessoaais facultado
os.
O reccebimento e aceitação
o do código GIFT4you, significará,
s
dos Beneficiários,
por parte d
a inteegral aceitação das preesentes Con
ndições Geraais.
Os casos
c
omisssos das preesentes Con
ndições Gerais serão resolvidos pela 014 Media
M
Portu
ugal Lda. e das
d suas decisões não caberá
c
recu
urso.

