Indique e Ganhe - Condições

Destina-se a qualquer cliente, que já tenha efetivado no mínimo 1 encomenda com a SANO. (Não
válido para clientes que apenas receberam amostras)
O cliente que indicar um amigo, que ainda não seja cliente SANO e que este efetue uma encomenda
de qualquer produto, poderá receber um produto SANO à escolha.
Esta oferta apenas será enviada quando o indicado receber e pagar por sua encomenda.
O cliente ao indicar um amigo deverá fornecer os dados, tais como morada completa (com código
postal válido), telefone e nome completo do amigo.
No caso de ser o próprio amigo a ligar, este deverá informar ao atendente o nome completo ou
telefone correspondente ao cliente que o indicou para assim ser possível identificar o cliente para
fazer a oferta.
A oferta somente será enviada após a encomenda do respetivo amigo ter sido entregue com sucesso
e não houver devolução.
Após enviado não existe a possibilidade de troca da oferta, nem a atribuição do mesmo em valor
monetário.
A oferta será enviada apenas uma vez. Caso seja devolvida, por qualquer motivo, esta não será
reenviada.
A oferta será enviada, por correio registado, para a morada indicada na ficha do cliente. E não poderá
ser enviada junto da encomenda do amigo.
Recomendamos que, na morada indicada haja alguém disponível para receber a oferta de 2ª a 6ª
feira, das 9h às 18h. Se não houver ninguém para rececionar a oferta, o carteiro deixa um aviso a
indicar um local onde a oferta poderá ser levantada e a quais datas e horas poderá o fazer.
No caso da referida oferta ser devolvida ao remetente por impossibilidade de entrega devido a
ausência de receção ou de não levantamento do mesmo em local apropriado, este não será reenviado
e apenas poderá ser levantado nas instalações da Sano, sito na Rua da Escola Preparatória 51 RC DTO
2350-777 Torres Novas – Portugal, das 09:00 horas às 18:00 horas, diariamente, com exceção de
sábados, domingos e feriados.
O cliente é livre para indicar quantas pessoas quiser durante o período em que decorrer a campanha.
Ao término desta, nenhuma oferta será enviada.
Apenas será enviado 1 oferta (1 produto) por cada amigo novo que o cliente indicar.

