Condições Gerais de Subscrição do Serviço Infinity (Portugal)
Última atualização em [18/09/2017].
Infinity é um serviço disponibilizado pela empresa Showroomprive.com, SARL, com capital social de
140.810.290 Euros, com sede social em ZAC La Montjoie, 1 rue des blés, 93210 La Plaine Saint-Denis,
matriculada no Registo do Comércio e das Sociedades de Bobigny, com o número 538 811 837, n.° de
IVA PT980 478 901.
As presentes condições gerais de subscrição aplicam-se entre os indivíduos particulares registados no
Website www.showroomprive.pt ou na aplicação Showroomprive (doravante designados
"Membros"), registados no Serviço Infinity, e a empresa Showroomprive.com (doravante designada
"Showroomprive").
Artigo 1 - Descrição do Serviço
O registo no serviço "Infinity" (doravante designado "o Serviço") permite aos Membros beneficiarem
do serviço de entrega gratuita nas encomendas de produtos elegíveis para o Serviço e durante toda a
duração da subscrição (a "Vantagem").
A Vantagem é limitada às encomendas de determinados produtos vendidos no Website
www.showroomprive.pt e na aplicação Showroomprive. Encontrará os parâmetros tomados em
consideração pela Showroomprive para determinar a elegibilidade de um produto ou de uma
encomenda de produtos ao Serviço na nossa página suplementar "Condições de Elegibilidade de
Infinity". A Showroomprive reserva-se a possibilidade, nos limites autorizados pela lei aplicável, de
decidir a qualquer momento adicionar, alterar ou retirar as vantagens relativas ao Serviço, bem como
de introduzir as alterações necessárias às presentes condições com o objetivo de acompanhar a
evolução do Serviço.
O registo no Serviço é estritamente pessoal e é proibido transferi-lo para terceiros. O Serviço destinase apenas a uma utilização privada e não pode ser utilizado para fins profissionais ou comerciais.
Se apenas uma parte dos produtos da sua encomenda for elegível para o Serviço, o Membro pagará
os custos de envio aplicáveis aos produtos não elegíveis. De modo a facilitar o processo de
encomenda, o serviço "Cesto Misto" permite reunir, num único cesto, vários produtos provenientes
de diferentes vendas privadas, com o objetivo de liquidar o valor de uma só vez. Trata-se de um
processo partilhado por várias encomendas, sendo que é efetuada uma encomenda por cada venda
privada. Para tirar proveito da Vantagem por cada venda privada, cada uma terá de satisfazer as
condições de elegibilidade do Serviço.
Artigo 2 - Preço do Serviço
O preço da subscrição do Serviço é indicado no Website ou na aplicação Showroomprive aquando do
registo. O Membro pode efetuar o pagamento no momento do registo por cartão de crédito ou por
Multibanco. Caso o Membro decida efetuar o pagamento por Multibanco, o registo no Serviço
entrará em vigor apenas após o pagamento físico num terminal Multibanco dentro dos prazos
fixados (ou seja, até às 23:59 do dia seguinte ao do pedido de registo efetuado no Website

www.showroomprive.pt). Em caso de alteração das taxas aplicáveis, poderemos ter de as repercutir
no preço da subscrição durante o seu registo.
Artigo 3 - Duração e Renovação
A subscrição do Serviço é válida durante um (1) ano a contar da data do registo. O Membro tem o
direito de rescisão no prazo de 14 dias a contar da data de registo no Serviço. Ao efetuar a
subscrição, o Membro concorda que permitamos que o Membro beneficie de imediato do serviço
Infinity, antes do termo do prazo de rescisão. Caso decida exercer o seu direito de rescisão sem ter
utilizado o Serviço, reembolsaremos na íntegra o preço anual do Serviço. Caso contrário, poderemos
deduzir do seu reembolso ou cobrar os custos correspondentes à utilização do Serviço desde a data
em que o adquiriu até à sua rescisão.
A subscrição do Serviço será renovada por renovação tácita anualmente, por um período de um (1)
ano, exceto no caso em que nos notifique do seu desejo de não renovar a subscrição, antes da data
de aniversário. A notificação deve ser efetuada junto do serviço de apoio ao cliente da
Showroomprive
ou
por
email
através
do
seguinte
endereço:
apoiocliente.conta@showroomprive.com.
Quando efetuar a subscrição do Serviço com cartão de crédito, os dados bancários comunicados
serão armazenados em segurança pelas instituições bancárias e de pagamento selecionadas pela
Showroomprive para serem utilizados anualmente na renovação da sua subscrição. Se o pagamento
com o cartão de pagamento registado durante a subscrição do Serviço for recusado, a sua subscrição
terminará automaticamente e receberá um email com um convite para subscrever de novo o Serviço.
Artigo 4 - Rescisão
4.1 - Rescisão pela Showroomprive
A Showroomprive reserva-se o direito de rescindir a subscrição por motivos legítimos, incluindo, sem
limitação, no pressuposto de que:
 o preço da subscrição (inicial ou renovação) não tenha sido honrado pelo Membro;
 tenha sido efetuada uma utilização abusiva do serviço, incluindo, com o objetivo de
adquirir os produtos e de os revender ou de entregá-los diretamente aos seus clientes;
 o Serviço tenha sido utilizado por terceiros diferentes do titular legítimo da subscrição do
Serviço.
4.2 - Rescisão pelo Membro
O Membro pode rescindir a subscrição nas condições especificadas no Artigo 3.

