Termos e Condições
Promoção Pingo Doce / FNAC
Promoção válida na primeira compra com Cartão Poupa Mais nas
lojas Pingo Doce, efectuada entre 3 a 07 de Setembro de 2020,
de valor igual ou superior a 50€, valor líquido de promoções.
Estão excluídos cartão presente e viagens Porto Santo Line.
Exclusivo para clientes com cartão Poupa Mais registado até
24 horas antes da compra. Limitado a 1 vale por cartão Poupa
Mais. Promoção disponível em todas as lojas Pingo Doce e Bem
Estar, excepto lojas PD&Go nos postos de abastecimento BP,
NOVA SBE, lojas Code, Outlet, Mercadão, restaurantes, espaço
Café e Bolos, Takeaway.com e serviço de encomendas Take Away.
A devolução de artigos poderá implicar o reembolso parcial do
preço do produto quando o valor mínimo de compras deixe de
ser atingido.
O vale Pingo Doce pode ser rebatido nas lojas FNAC ou em
FNAC.PT, numa única compra, de valor superior ao do vale,
efectuada entre 9 a 30 de Setembro de 2020. Os vales não
poderão ser usados na Bilheteira FNAC, Marketplace FNAC,
Livros, adesão ao Cartão FNAC, cartões oferta e pré-pagos.
Não acumulável com outros vales e códigos promocionais em
FNAC.PT..Só será aceite um vale Pingo Doce por compra, sem
possibilidade de reembolso em dinheiro ou devolução de
troco. É obrigatória a entrega física do vale legível nas
lojas FNAC.
Para utilização em FNAC.PT, é necessário trocar o vale por um
código de desconto (código promocional) em www.fnac.pt/valepingodoce. A troca do vale físico por código promocional
FNAC.PT só será possível com número de telemóvel nacional,
dado que o mesmo será enviado via SMS. Caso não seja possível
receber o SMS através de um número nacional, aconselha-se a
utilização do vale numa Loja física FNAC.
Após conversão do vale físico em código online não será
possível
reconverter
para
vale
físico.
Nenhuma
responsabilidade será aceite no caso de perda, roubo ou
danificação do vale. Após a utilização do vale não é
permitida a sua devolução.
As condições estão disponíveis nas lojas
em www.fnac.pt/vale-pingodoce.
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