
Condições completas da nossa oferta especial "Presente para compras superiores a
X euros".

I. Organizador

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 , CZ29213291,

registada no Registo Comercial no Tribunal Regional de Brno, departamento C, ficheiro 66187

(doravante referido como Organizador).

Os dados de contacto do Organizador estão disponíveis em https://top4fitness.pt/pg/kontakt.

II. Como participar
1. Promocja konsumencka „Prezent przy zakupie powyżej X €” („Promocja” lub

„Promocja konsumencka”) odbywa się w okresie, który zostanie wskazany na stronie

internetowej www.top4fitness.pl/ podczas trwającej Promocji.

2. O valor mínimo da compra exclui o envio ou quaisquer outras taxas por serviços

acima do padrão.

IV. Como obter um presente na oferta especial
1. Promocja jest dostępna dla każdego, kto dokona pojedynczego zakupu na

stronie www.top4fitness.pl/ o wartości wskazanej na stronie www.top4fitness.pl/

w Okresie Promocji, w terminie określonym w Artykule II.1 . Promocji. Jeśli kwota

pojedynczego zakupu jest kilkakrotnie większa niż minimalna kwota Oferty,

zakup nadal kwalifikuje się tylko do jednego prezentu.

2. O presente será indicado na factura da encomenda correspondente que será enviada

ao Cliente por e-mail após confirmação da entrega dos produtos encomendados para

o endereço fornecido pelo cliente. O presente será enviado juntamente com o último

artigo da encomenda para a mesma morada ou entregue pessoalmente.

3. Cada cliente é livre de escolher entre os presentes que lhe são oferecidos

na encomenda.

V. Presentes e como os escolher e receber
1. A lista actual de presentes é sempre fornecida na primeira etapa do processo

de compra em www.top4fitness.pl.
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2. A entrega ou atribuição de presentes individuais baseia-se no cumprimento destas

condições e no número de clientes que se qualificam. O Organizador reserva-se o

direito de não distribuir todos os presentes no caso de não estarem preenchidas todas

as condições aqui indicadas. A Organizadora reserva-se o direito de terminar a Oferta

no caso de todos os presentes terem sido distribuídos. A Organizadora reserva-se o

direito de não distribuir todos os presentes no caso de a Oferta expirar de acordo com a

Cláusula II, Parágrafo 1.

3. O presente será enviado juntamente com a totalidade da compra para o

endereço fornecido pelo Cliente ou entregue pessoalmente.

4. O Cliente perde o direito de receber o presente se a encomenda for devolvida ao

Organizador ou a qualquer outra pessoa designada pelo Organizador como

resultado de uma entrega falhada.

5. No caso dos produtos encomendados não estarem em stock, o presente não pode ser

enviado por conta própria.

6. No caso de algum produto da encomenda não estar em stock e o Cliente desejar que a

encomenda seja dividida em vários envios e que os produtos em stock sejam

enviados, o presente será enviado juntamente com o último artigo da encomenda.

7. W przypadku braku części zamówienia i żądania usunięcia tego towaru z

zamówienia, Klient ma prawo do wyboru innego towaru, którego wybór, biorąc pod

uwagę jego cenę, będzie nadal spełniał minimalną kwotę zamówienia jako warunek

określony w Artykule III ust. 1. Prezent zostanie wysłany wraz z zamówionym

towarem.

8. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia, gdy pozostała cena za towar

nie osiągnie wymaganej kwoty minimalnej w rozumieniu art. III ust. 1, Klient traci prawo

do prezentu.

9. W przypadku zwrotu zamówienia lub części zamówienia, gdzie pozostała kwota jest

mniejsza niż minimalna wymagana kwota w rozumieniu art. III ust. 1, klient jest również

zobowiązany do zwrotu prezentu w jego oryginalnym stanie.

10. O Organizador reserva-se o direito de alterar ou substituir as prendas durante o período

de validade da Oferta.

VI. Protecção de dados pessoais
1. Os dados pessoais no âmbito fornecido ou tornado acessível ao Organizador pelo

Cliente durante o registo ou colocação da encomenda serão processados numa

base de dados automatizada pertencente ao Organizador que é assim um

administrador



destes dados pessoais. Estes dados estão sempre relacionados com as encomendas

feitas pelos Clientes e não são obtidos principalmente para os fins da Oferta. A razão

legal e a finalidade da obtenção e conservação destes dados pessoais durante o

processo de colocação da encomenda é o cumprimento das obrigações decorrentes do

contrato de compra que é celebrado pelo Cliente e pelo Organizador através da

colocação e aceitação da encomenda. Estes dados pessoais podem ser transmitidos à

pessoa encarregada do envio dos produtos e da oferta ao Cliente. Além disso, alguns

dos dados incluídos na encomenda serão conservados com o objetivo de avaliar os

benefícios e a taxa de sucesso da Oferta para o Organizador, o que é do legítimo

interesse do Organizador. Além disso, os dados de contacto fornecidos na encomenda

poderão ser utilizados pelo Organizador para o envio de mensagens comerciais; estas

mensagens, no entanto, constituirão sempre uma opção para que o Cliente se retire da

recepção de outras mensagens. O Cliente, como sujeito destes dados, tem o direito de

ter acesso aos seus dados pessoais e pode solicitar que os dados sejam corrigidos,

modificados, apagados ou - em caso de dúvidas relativas à correcção do seu

processamento - levantar uma objeção junto do Organizador ou contactar o Gabinete de

Protecção de Dados Pessoais (https://www.uoou.cz/en/).

2. Para mais informações sobre a proteção de dados pessoais, incluindo os direitos

do Cliente como sujeito de dados pessoais, consulte o seguinte:

www.top4fitness.pl/pg/termos-e-condiccoes.

VII. Outras condições importantes
1. Quaisquer queixas ou objecções serão resolvidas apenas pelo Organizador. O

Organizador reserva-se o direito de encurtar, adiar, interromper ou cancelar a Oferta

ou modificar as suas condições sem qualquer compensação.

2. As ofertas oferecidas a clientes qualificados não são objecto de qualquer contrato de

compra e, como tal, não se lhes aplicam quaisquer disposições sobre os direitos

decorrentes da prestação defeituosa de serviços de acordo com a Lei n.º 89/2012 Coll.

do Código Civil. No entanto, o Organizador garante os seguintes direitos ao Cliente. No

caso do presente se revelar defeituoso no prazo de seis meses após o dia da emissão

da factura dos produtos encomendados, e tal defeito será reconhecido como um defeito

não causado pelo Cliente, a sua utilização inadequada ou quaisquer outras

intervenções do Cliente, etc., o Organizador deverá reparar o presente, se possível. Se

tal se revelar impossível, o Organizador deverá substituir alguns dos seus

componentes
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ou substituir a totalidade do presente (também apenas por um presente semelhante). É

impossível reembolsar o preço habitual do presente ou fornecer ao Cliente um desconto

no valor do preço habitual do presente. Para fazer uma reclamação de acordo com esta

cláusula, o Cliente deve fornecer o documento fiscal válido recebido por e-mail após a

confirmação da entrega dos produtos encomendados.

3. Os participantes não têm o direito de exigir qualquer dinheiro ou outros serviços em vez

do presente. O Organizador não tem qualquer obrigação para com os participantes e

os participantes não têm o direito de exigir quaisquer serviços prestados pelo

Organizador para além dos enumerados nas presentes condições.

VIII. Disposições finais
1. Estas condições podem ser publicadas em materiais promocionais ou outros materiais

relacionados com esta Oferta numa versão abreviada, que pode estar incompleta, e o

Organizador não é responsável por tais versões. As únicas, completas e finais

condições da Oferta são especificadas no presente documento.

2. Não é obrigatório para os clientes aderirem a esta Oferta promocional. Ao

aderir, expressam a sua aprovação com as condições da Oferta.

3. As condições completas são publicadas online em www.top4fitness.pl.
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