SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Carrinhos de bebé

Cadeiras de alimentação
de bebé

Zona de refeição infantil
e de aquece biberões

Zona de refeição
para famílias

Fraldário e WCs
para crianças

Zona de descanso

Playground

Minimingos

Balcão de informações

Cheques Prenda

Pick Up Point

SERVI.DO

Directórios de lojas

Perdidos e achados

Trolley para compras

Cinema

Cadeiras de rodas

WC mobilidade reduzida

Co-working

Ponto de levantamento
de encomendas

e Primeiros Socorros

Directórios zona
de restauração

Multibanco

Farmácia

Pilhão e lampâdas

Marco do Correio

Telefones públicos

Wireless

Ponto Bookcrossing

Para mais informações dirija-se ao Balcão de Informações
no piso -2 ou visite o site www.palaciodogelo.pt

CHEQUES-PRENDA

LOJAS ADERENTES

MODA | DECORAÇÃO | LAZER E CULTURA
BELEZA E SAÚDE | TECNOLOGIA
RESTAURAÇÃO

Palácio do Gelo Shopping

palaciodogelo.pt

LOJAS ADERENTES
ANIMAIS, PLANTAS E FLORES

PISO

MODA E ACESSÓRIOS

Cocktail Flower

Parfois

Companhia de 4 Patas

Quebramar

REGULAMENTO
PISO

Salsa
BELEZA E SAÚDE

Sergent Major

Farmácia Pinto de Campos

Sport Zone

ForLife Cabeleireiro & Estética
MultiOpticas
O Boticário

UpStyle

OMB

Vilanova

Perfumes & Companhia

Viseu 2001

Pluricosmética

Xtreme

BRINQUEDOS E PRENDAS
Centroxogo

Ourivesarias Pereirinha

recaindo sobre o Palácio do Gelo Shopping e os seus lojistas qualquer obrigação de troca ou
reembolso do valor correspondente aos mesmos.

Calçado Guimarães

Bordallo Pinheiro

Seaside

Gato Preto
Home Story

SERVIÇOS

Vista Alegre Atlantis

Lavandaria Palácio do Gelo
Mister Minit
Mundicor
Viagens Abreu

Fashion Covers
MEO

RESTAURANTES

Radio Popular

Cervejaria Antártida

Vodafone

Chef China

Mi Store Xiaomi

Greens

MODA E ACESSÓRIOS

Jota Cake

Benetton

Olá

C&A

Pans & Company

Chicco

Pastelaria do Palácio

H3

Piantella
Decenio

Pizza Hut

Desigual

Quiosque Amor Meu

Fuxia

Quiosque Buondi

Giovanni Galli

Rodízio do Gelo

Hawkers

Santa Grelha

Inside

Serra da Estrela
Troppo Squisito
Telepizza
Vitaminas

Lion of Porches
Mango
Natura Selection

5 - A listagem de lojas aderentes poderá ser alterada, a qualquer momento, de acordo com a
adesão ou desvinculação das lojas a este tipo de pagamento ou por exclusão por incumprimento
das regras internas, sem pré-aviso ao detentor dos cheques-prenda. Cabe ao portador de um

6-Prazo de validade

BoConcept

Levi’s

4respetivo autocolante na montra, ou indicadas na listagem anexa ao cheque-prenda adquirido.

6. 1 - O prazo de validade para utilização do cheque-prenda está indicado no verso. Uma vez

Aldo

Lanidor

3 - Os cheques-prenda apenas poderão ser adquiridos em dinheiro, não sendo possível utilizá-los
para comprar outros cheques-prenda.

Bluebird

SAPATARIA

Lacoste

2 - A quantidade de cheques-prenda adquiridos é limitada ao stock existente no momento da
respectiva aquisição.

do Gelo Shopping.

CASA, DECORAÇÃO, BRICOLAGE E JARDIM

Cover Box

valores de 50,00€ (cinquenta euros), 20,00€ (vinte euros), 15,00€ (quinze euros), 10,00€ (dez
euros) e 5,00 € (cinco euros) e podem ser adquiridos no balcão de informações do Palácio do Gelo
Shopping, situado no piso -2.

OURIVESARIA, JOALHARIA E RELOJOARIA

Party & Fiesta

ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES

1 - Os cheques-prenda Palácio do Gelo Shopping apresentam-se em títulos individuais nos

ROUPA INTERIOR
Women’secret

6. 2 - Não serão aceites cheques-prenda com qualquer tipo de rasura, devendo a data
encontrar-se perfeitamente legível.
7 - O cheque-prenda não poderá ser convertido em dinheiro. O portador do cheque-prenda
poderá utilizá-lo na compra de um ou mais produtos ou serviços do seu interesse, numa loja
aderente à sua escolha. Se o consumidor for portador de vários cheques-prenda, poderá
utilizá-los individualmente em várias lojas aderentes ou simultaneamente na mesma loja.
8 - Cada Cheque-Prenda deve ser descontado, de uma única vez, na compra de um ou mais
produtos ou serviços de valor igual ou superior ao valor do mesmo. Se o valor total do(s)
produto(s) /serviço(s) escolhido(s) for superior ao correspondente ao cheque-prenda utilizado, a
diferença deverá ser paga pelo portador com qualquer outro meio de pagamento aceite na loja
em causa. No caso do valor total do(s) produto(s)/serviço(s) ser inferior ao indicado no
cheque-prenda, o portador perderá o direito ao diferencial em causa, não recaindo sobre o
Palácio do Gelo Shopping nem sobre as lojas aderentes qualquer obrigação de restituição desse
diferencial.
9 - Cada cheque-prenda só poderá ser utilizado uma vez.
10 - O cheque-prenda poderá ser utilizado para quaisquer compras nas lojas aderentes (salvo
alguma exceção devidamente indicada na loja), inclusivamente em promoções, sendo
considerado pagamento à vista.
11 - O Palácio do Gelo Shopping e os seus lojistas não se responsabilizam pela perda, roubo ou
extravio do cheque-prenda, não procedendo à sua substituição.
12 - O Palácio do Gelo Shopping reserva-se o direito de suspender a comercialização do
cheque-prenda a qualquer momento, respeitando-se, no entanto, o prazo de validade para
utilização dos cheques-prenda já adquiridos à data da suspensão.
13 - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Administração do Palácio
do Gelo Shopping.

