Condições de Elegibilidade de Infinity
Para que uma encomenda seja elegível para o Serviço Infinity é necessário que as seguintes condições
relativas à encomenda e ao produto sejam cumpridas, ou seja:
1.

A encomenda:
•
•
•
•
•
•

•

deve ser efetuada no Website www.showroomprive.pt ou na aplicação
Showroomprive;
deve apenas incluir produtos elegíveis para o Serviço;
deve ter um peso inferior ou igual a 30 kg para as entregas ao domicílio;
deve ser inferior a 2,00 m, na soma da sua largura, altura e comprimento;
efetuada por cada venda privada deve ser de um montante total igual ou superior a
25 €, sem utilização de vale de compras ou código promocional;
deve ser entregue de acordo com um dos 3 modos de entrega listados abaixo:
- Entrega standard ao domicílio (CTT)
- Entrega standard do fornecedor exceto em casos excecionais.
deve ser entregue em Portugal. As seguintes zonas geográficas não são elegíveis para
o Serviço:
- Açores (cujo número de código postal começa pelo número 9)
- Madeira (cujo número de código postal começa pelo número 9)

2. O produto deve pertencer a uma subcategoria listada na tabela abaixo como estando incluída
no Serviço.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
Pronto a vestir
(mulher, homem, criança)

Roupa interior/Roupa de banho
Acessórios de moda
(óculos, lenços, écharpes, gravatas, chapéus, cintos)

Calçado
MODA

(mulher, homem, criança)

Meias/Collants
Malas/Marroquinaria
Bijuteria
Artigos para adulto
Mobiliário/Móveis
Decoração/Têxteis

CASA/JARDIM

Acessórios para arrumação
Artigos de mesa/Artigos de cozinha
(exceto pequenos e grandes eletrodomésticos)

Jardinagem
Bricolagem

INCLUÍDO

EXCLUÍDO

Pequenos e grandes eletrodomésticos
Cigarros eletrónicos
Alta tecnologia/Telecomunicações/Acessórios
LAZER/ALTA
TECNOLOGIA

Produtos culturais
(Jogos de vídeo/CD/DVD/Livros/Artigos de
papelaria/Assinaturas de imprensa)

Caixas de presente
Instrumentos de música
ANIMAIS

Artigos para animais

CRIANÇAS

Puericultura/
Jogos e acessórios para crianças
Perfume / Cosméticos

BELEZA

Cuidado de corpo e de rosto
Saude
Produtos de higiene
(detergentes, camadas, gel ducha, champô, pasta de
dentes, navalha, manutenção da casa...)

Artigos de desporto
DESPORTO
ALIMENTAÇÃO

Acessórios para automóvel/moto
Alimentação/Vinhos/Bebidas espirituosas

As condições acima relativas à encomenda e ao produto são cumulativas e necessárias para que a
encomenda em causa seja elegível para o Serviço.

