REGULAMENTO TESTE A QUALIDADE ANTES DE COMPRAR

Cláusula 1.ª: ÂMBITO
1. O presente Regulamento aplica-se aos produtos de marcas exclusivas DECATHLON e
considerados como produtos de investimento*, pela DECATHLON.
2. O teste é válido apenas para produtos disponíveis nas lojas físicas. Não se encomendam ou
reservam produtos especificamente para teste.
3. Apenas os Clientes com idade igual ou superior a 18 anos, portadores do cartão
DECATHLON, poderão testar os produtos.
Cláusula 2.ª: DURAÇÃO
1. Cada Cliente apenas poderá requisitar, levantar e testar em seu nome um dos produtos para
teste, mediante disponibilidade, pelo período máximo de 48 horas.

Cláusula 3.ª: CONDIÇÕES
1. Aquando a entrega do produto, o Cliente deverá obrigatoriamente disponibilizar ao
colaborador da DECATHLON:
a. O número do Cartão DECATHLON;
b. Cópia do Cartão de Cidadão ou Cópia do Bilhete de Identidade e Cópia do Cartão
de Contribuinte;
2. Adicionalmente, o cliente terá de preencher todos os campos e assinar a Declaração de
Responsabilidade (saída provisória), que lhe será entregue no momento da requisição,
ficando com cópia da mesma.

Cláusula 4.ª: RECONHECIMENTO
1. O Cliente aceita que o produto lhe foi entregue em bom estado de conservação e utilização,
sem qualquer defeito ou avaria, podendo tratar-se de um produto já testado.
2. O Cliente tem como obrigação proceder à entrega do produto no mesmo estado de
conservação, tendo também sido informado e tomado conhecimento da forma como o
deverá utilizar e manusear.
3. O Cliente aceita e foi informado que será o único responsável pela utilização do produto
durante o período em que estiver na sua posse.
4. Cabe à DECATHLON, no acto de entrega, avaliar o estado do produto e, em caso de
desconformidade informar o cliente do valor do prejuízo, tendo sempre em conta o preço
de venda do produto (PVP).

Cláusula 5.ª: RESPONSABILIDADE
1. O Cliente reconhece ser sua obrigação proceder à entrega do produto passadas 48 horas
sobre o momento da sua requisição.
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2. Em caso de não entrega do produto para teste o Cliente assumirá o preço de venda ao
público (PVP) do mesmo.
3. Em caso de desconformidade do produto, o Cliente assumirá exclusivamente a seu cargo, a
reparação ou o seu preço de venda ao público (PVP), conforme a DECATHLON venha a
determinar.
4. O transporte do produto e eventuais custos inerentes ficam exclusivamente a cargo do
Cliente.
Cláusula 6.ª: ATRASOS
1. Caso o Cliente não entregue o produto no final das 48 horas será cobrada uma taxa diária
de € 20,00 (vinte) euros, por cada dia de atraso, no máximo até 3 dias após a data limite
de entrega prevista.
2. Findo este período, a DECATHLON considera o produto como “NÃO ENTREGUE” e o
Cliente terá que assumir o valor de venda do produto (PVP), nos termos constantes da
Cláusula 5.ª, nº 2, supra.
3. Em caso de incumprimento dos nº. 1 e n.º 2, a DECATHLON reserva-se no direito de
apresentar uma queixa crime junto das autoridades policiais contra o Cliente por furto de
artigos.
Cláusula 7.ª: SEGUROS
1. O Cliente deverá ter um contrato de seguro que cubra eventuais ocorrências decorrentes da
utilização do produto (seguro de acidentes pessoais).
2. A DECATHLON não se responsabiliza por eventuais danos, acidentes ou outros eventos
que decorram da utilização do produto durante o período que este estiver na posse do
Cliente.
Cláusula 8.ª: DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A DECATHLON reserva-se o direito de alterar unilateralmente e a qualquer momento o
presente Regulamento.
2. Em caso de omissão, considerar-se-á aplicável o disposto em legislação geral e especial
para o efeito.
3. Este Regulamento estará disponível nas lojas e em decathlon.pt e uma cópia do mesmo
será disponibilizada sempre que solicitado.

Este Regulamento entra em vigor no dia 12 de Maio de 2014.
Obs.: O número de testes é limitado a 10 (dez) requisições anuais, por cliente, 1 (uma) requisição por
cada produto/modelo.

* Kayaks, pranchas de surf/bodyboard/SUP, bicicletas, rolos de treino, trotinetes de adulto,
skates, skates longboard, canas de pesca surfcasting, canas de pesca à bóia, carretos, relógios,
câmaras de filmar, balanças, lanternas, lanternas frontais, óculos de sol, pequeno material de
fitness (acessórios), raquetes de ténis/padel/squash/badminton, tacos de golfe, trolleys
manuais.
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