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Philips Portuguesa S.A. com sede: Lagoas Park Edifício 14, 2740-262, Porto Salvo.  
Pessoa coletiva n.º 500216843, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, com 
objetivo de comunicar a sua marca, decidiu ativar a seguinte promoção Philips “PROMOÇÃO CASHBACK 
50% NAS RECARGAS DE LÂMINAS ONEBLADE E ONEBLADE PRO” 
 
1.- ÂMBITO GEOGRÁFICO 
 
Os produtos incluídos nesta promoção são única e exclusivamente os produtos da marca Philips, 
fornecidos pela Philips Portuguesa S.A. dentro do território nacional português. Ficam expressamente 
excluídos da promoção quaisquer produtos que tenham sido adquiridos pelo consumidor fora do 
território nacional português ou que, tendo sido adquiridos pelo consumidor dentro do território nacional 
português, não tenham sido fornecidos pela Philips Portuguesa, S.A.  
Esta oferta não inclui os produtos comprados na internet, com exceção dos websites dos 
retalhistas/distribuidores da marca em Portugal.  
Esta promoção não é acumulável com outras ofertas ou ações da Philips Portuguesa S.A (Personal Health). 
 
2.- ÂMBITO TEMPORAL 
 
Esta promoção terá lugar entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de Dezembro de 2022, inclusive.  
Se, por motivos de força maior, for necessário adiar, alterar, cancelar ou repetir a promoção, será 
notificado desse facto pelos mesmos meios em que esta campanha está a ser promovida. 
 
3.- PRODUCTOS INCLUIDOS NA PROMOÇÃO 
 
Para participar nesta promoção, é necessário adquirir uma (1) máquina OneBlade ou OneBlade Pro e 
uma (1) embalagem de lâminas para as gamas indicadas. 
 
As referências das máquinas OneBlade e OneBlade Pro válidas para participação são: 
 

• QP2520/20 

• QP2520/65 

• QP2530/20 

• QP2620/20 

• QP6510/20 

• QP6510/60 

• QP6520/20 

• QP6620/20 

• QP6650/60 

• QP6650/61 

• QP6550/15 

• QP6530/60 

• QP6530/15 
 
Estão incluídos nesta promoção os seguintes packs de recargas OneBlade e OneBlade Pro:  
 

• Pack de lâminas QP210/50 (1 unidade) 

• Pack de lâminas QP220/50 (2 unidades/pack) 

• Pack de lâminas QP220/55 (2 unidades/pack) 

• Pack de lâminas QP230/50 (3 unidades/pack) 

• Pack de lâminas QP610/50 (1 unidades/pack Face&Body) 
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• Pack de lâminas QP610/55 (1 unidades/pack Face&Body) 

• Pack de lâminas QP620/50 (2 unidades/pack Face&Body) 
 
Quaisquer referências (tanto máquina como lâmina) não incluídas nestas listas serão excluídas da 
promoção; por conseguinte, será considerada uma entrada inválida que não será elegível para reembolso. 
 
Qualquer participação que não testifique tanto a compra da máquina OneBlade e/ou OneBlade Pro como 
a compra do pack de lâminas OneBlade e/ou OneBlade Pro (isto será verificado através do envio da 
documentação pormenorizada na secção "4. Mecânica de Promoção"), será considerada uma 
participação inválida que não terá direito a reembolso. 
 
4.- MECÂNICA DA PROMOÇÃO 
 
A presente promoção consiste no reembolso de 50% do montante da compra do primeiro pack de lâminas 
da OneBlade ou OneBlade Pro (sujeito às condições estabelecidas nestas bases legais), e em nenhum caso 
para a compra da máquina OneBlade ou OneBlade Pro, sendo as referências válidas: 
 

• Pack de lâminas QP210/50 (1 unidade) 

• Pack de lâminas QP220/50 (2 unidades/pack) 

• Pack de lâminas QP220/55 (2 unidades/pack) 

• Pack de lâminas QP230/50 (3 unidades/pack) 

• Pack de lâminas QP610/50 (1 unidades/pack Face&Body) 

• Pack de lâminas QP610/55 (1 unidades/pack Face&Body) 

• Pack de lâminas QP620/50 (2 unidades/pack Face&Body) 
 
A promoção é comunicada através de um folheto que pode ser encontrado no interior da caixa da 
OneBlade e OneBlade Pro após a sua aquisição, informando o consumidor do website onde o mesmo 
pode participar.  
 
Este site é www.philips.com/myoneblade, e terá um banner mostrando como aceder ao primeiro registo 
sob o título " Inscreve-te e recebe uma oferta exclusiva na compra da tua primeira lâmina” 
 
Uma vez que o utilizador se registe com sucesso no primeiro registo, a Philips enviará um correio 
eletrónico a confirmar o registo do utilizador e a detalhar os próximos passos para continuar a 
participação nesta promoção. É importante que o utilizador note que o correio eletrónico pode estar na 
caixa de entrada ou na pasta de spam: é necessário verificar estas duas pastas para verificar se o e-mail 
foi recebido. 
 
Neste correio eletrónico irá encontrará o seu código único de participação. Este código é atribuído a cada 
pessoa, e é único e intransmissível. Este código será válido apenas para uma redenção.  
Uma vez utilizado, não será admitido novamente. No âmbito da promoção e oferta, apenas uma 
participação por código e utilizador é válida, a mesma não será cumulativa com outras promoções da 
Philips ou da OneBlade e OneBlade Pro. 
 
No correio eletrónico recebido, encontrará também a página web (URL) onde se deverá dirigir para 
terminar a sua participação.  
Pode aceder ao site através do correio eletrónico pois haverá um link que será redirecionado para o 
espaço digital que estará sob a landing www.myoneblade-promo.com. 
 
 
 
 

http://www.philips.com/myoneblade
http://www.myoneblade-promo.com/
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Uma vez que aceda à landing, o consumidor deverá: 
 

- Clique em: “Escolha a sua língua - Entrar” 
- Escolha o modelo da máquina OneBlade ou OneBlade Pro que comprou: 
- Completar os seguintes dados do formulário: 

o Nome * 
o Apelido * 
o Correio Eletrónico * 
o Confirmação Correio Eletrónico * 
o Selecione o modelo de lâminas adquirido * 
o Introduza o número da sua conta bancária, incluindo o IBAN, onde gostaria de receber a 

transferência, caso a sua participação seja validada * 
o Introduza o código promocional que recebeu no correio eletrónico * 
o Anexar a foto do comprovativo de compra da máquina OneBlade ou OneBlade Pro, 

mostrando o local da compra, data, hora, produto comprado e o valor total da compra * 
 (Formatos de ficheiros aceites: JPG, JPEG, PNG. Tamanho máximo: 1,5MB). 

o Anexar a foto do comprovativo de compra do Pack de lâminas de substituição OneBlade 
ou OneBlade Pro, mostrando o local da compra, data, hora, produto comprado e o valor 
total da compra * 
 (Formatos de ficheiros aceites: JPG, JPEG, PNG. Tamanho máximo: 1,5MB). 

o Anexar a foto do código de barras RECORTADO do Pack de lâminas de substituição 
OneBlade ou OneBlade Pro * 
(Formatos de ficheiros aceites: JPG, JPEG, PNG. Tamanho máximo: 1,5MB). 

o Contato telefónico (será utilizado apenas para verificar a participação) 
o Aceitar as presentes bases legais que regulam a promoção * 

 
Não serão admitidas fotocópias, documentos considerados manipulados ou incompletos. 
Toda a documentação solicitada deve respeitar as características especificadas.  
 
Será necessário fornecer todos os dados mencionados no formulário de registo, como dados obrigatórios 
(dados assinalados com *). 
 
Os participantes cujos dados não sejam legíveis, corretos ou incompletos não poderão participar na 
promoção.  
 
Promoção limitada a um reembolso por código e por utilizador. 
 
Uma vez validada a participação, quer esta cumpra ou não os requisitos estabelecidos nestas bases legais, 
será enviada uma mensagem para o correio eletrónico fornecido no formulário, com informação sobre o 
estado da sua participação.  
Se participação estiver válida, a transferência será efetuada para a conta bancária indicada no formulário 
de inscrição num prazo máximo de 60 dias a contar da comunicação por correio eletrónico informando 
da sua validade. 
Os reembolsos serão feitos única e exclusivamente por transferência bancária, e nunca por outros meios. 
 
Esta promoção não é acumulável com outras promoções. 
 
A participação nesta promoção implica a concordância com presente Regulamento. 
 
5.VALOR A RECIBER PELA COMPRA DO PACK DE LÂMINAS ONEBLADE E ONEBLADE PRO 
 
Na presente promoção, se reembolsará 50% (sujeito às condições mencionadas nas presentes bases 
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legais) do preço de compra de unidade (1) pack de lâminas de substituição OneBlade ou OneBlade Pro 
que entrem na promoção. 
A compra da máquina OneBlade/OneBlade Pro não será, em caso algum, reembolsada. 
O preço de compra do pack de substituição de lâminas OneBlade ou OneBlade Pro será retirado do 
comprovativo de compra que o consumidor deverá carregar através do formulário. 
 
O valor de compra pode ser superior ou inferior ao PVP máximo recomendado pela Philips Portuguesa, 
S.A. Assim, abaixo estão os PVP (Preço de venda ao público) máximos recomendados pela Philips 
Portuguesa, S.A. para cada uma das referências da promoção, que determinam o montante máximo a 
reembolsar em função de cada modelo. 

o QP210/50 (1 unidade/pack) 
▪ PVPr: 14,99 € 
▪ Valor máximo de reembolso: 7,50 € 

 
o QP220/50 (2 unidades/pack) 

▪ PVPr.: 24,99 € 
▪ Valor máximo de reembolso: 12,50 € 

 
o QP220/55 (2 unidades/pack) 

▪ PVPr: 24,99€ 
▪ Valor máximo de reembolso: 12,50 € 

 
o QP230/50 (3 unidades/pack) 

▪ PVPr: 34,99€ 
▪ Valor máximo de reembolso: 17,50 € 

 
o QP610/50 (1 unidades/pack Face&Body) 

▪ PVPr.: 17,99€ 
▪ Valor máximo de reembolso: 9,00€ 

 
o QP610/55 (1 unidades/pack Face&Body) 

▪ PVPr: 17,99€ 
▪ Valor máximo de reembolso: 9,00 € 

 
o QP620/50 (2 unidades/pack Face&Body) 

▪ PVPr: 27,99€ 
▪ Valor máximo de reembolso: 14,00 € 

 
 
Caso do preço de compra constante no comprovativo de compra do pack de lâminas de substituição 
OneBlade ou OneBlade Pro ser inferior ao PVP sugerido indicado nas presentais bases legais, será 
reembolsado 50% do montante do preço indicado no comprovativo de compra. 
No caso do preço de compra constante no comprovativo de compra do pack de lâminas de substituição 
OneBlade ou OneBlade Pro ser superior ao PVP sugerido indicado nas presentais bases legais, será 
reembolsado 50% do montante do preço indicado no comprovativo de compra. 
 
Apenas será efetuado um (1) reembolso por participação (ou seja, por código e por utilizador), sendo 
excluídas da participação nesta promoção a segunda e/ou sucessivas compras de lâminas de substituição 
no mesmo comprovativo de compra. 
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6.- RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR.   
 
Participação online: A Philips exclui qualquer responsabilidade por danos de qualquer natureza que 
possam ser devidos indisponibilidade temporária ou continuidade do funcionamento das redes de 
telecomunicações. 
As páginas web www.philips.com/myoneblade e  www.myoneblade-promo.com podem conter links para 
outros sites. A Philips não será responsável pela disponibilidade nem pelo conteúdo, publicidade, 
produtos ou outros materiais disponibilizados em ou a partir desses sites Web. 
A Philips não será responsável por qualquer perda ou dano causado aos participantes relacionado com a 
utilização de qualquer conteúdo, produto ou serviço disponibilizado nestes sites externos. 
Os sites serão utilizados exclusivamente para fins legítimos. As informações fornecidas nos mesmos não 
conterão qualquer material e/ou declarações que violem ou infrinjam, de alguma forma, os direitos de 
terceiros participantes.  
É estritamente proibido qualquer conteúdo ilegal, ameaças, difamação, que constitua um ataque à 
privacidade e, em geral, qualquer conteúdo que seja vulgar, obsceno, indecente ou que implique 
responsabilidade criminal ou civil ou que viole qualquer disposição legal.  
A Philips não será responsável pela exatidão ou fiabilidade de qualquer opinião, conselho, declaração ou 
conteúdo incluído pelos participantes no site, que não cumpra estas condições. As informações que não 
respeitem estas disposições serão suprimidas sem aviso prévio. 
Modificações e/ou anexos: A Philips reserva-se ao direito de fazer modificações ou acrescentar anexos 
sucessivos relativamente às suas condições, mecânica e prémios, desde que tais modificações sejam 
justificadas ou não prejudiquem os participantes, e que lhes sejam devidamente comunicadas. 
A Philips não será responsável por atrasos, perdas ou deterioração dos carregamentos que possam 
ocorrer por razões não imputáveis ao mesmo. O organizador também não será responsável por casos de 
força maior (tais como greves, etc.) que possam impedir o vencedor de usufruir total ou parcialmente do 
seu prémio.  
A Philips estará isenta de qualquer responsabilidade se ocorrer algum dos casos indicados. 
Caso esta promoção não possa ser realizada, quer devido a fraudes detetadas na mesma, erros técnicos, 
ou qualquer outro motivo que não esteja sob o controlo do promotor e que afete o desenvolvimento 
normal do jogo ou da promoção, a Philips reserva-se o direito de cancelar, modificar ou suspender a 
mesma, incluindo o site de participação. 
 
7.- CONDIÇÕES DE CARÁCTER GERAL 
 
- Esta promoção está limitada a maiores de 16 anos. 
- A Philips Portuguesa, S.A. será isenta de qualquer obrigação ou compensação aos participantes, se, por 
motivo de força maior ou exigência legal, a presente promoção tiver de ser cancelada ou suspensa, 
situação que será devidamente levada ao conhecimento dos participantes. 
- A Philips Portuguesa, S.A. declina qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou reclamações que 
possam surgir posteriormente em relação aos prémios abrangidos por esta promoção. 
- Em caso de deteção de irregularidades no comportamento dos participantes, a organização reserva-se 
o direito de eliminar o participante. 
- Os dados fornecidos pelos participantes devem ser verdadeiros. Como os dados são essenciais para a 
participação nesta promoção, caso os dados sejam falsos, a Philips retirará o participante da promoção. 
- Ao participar nesta promoção, aceita estes termos e condições sem reservas, sendo da exclusiva 
discrição da Philips resolver quaisquer questões decorrentes da promoção. 
Não podem participar nesta promoção as pessoas ligadas às empresas responsáveis por esta promoção, 
bem como os distribuidores, comerciantes, fornecedores e pessoas ligadas ao promotor ou patrocinador 
através de um contrato de trabalho ou de serviços profissionais, ou os seus familiares diretos. 
- O participante nesta promoção liberta a Philips, na medida máxima permitida por lei, de toda e qualquer 
responsabilidade, sanções, reclamações, exigências ou causas de acção, sejam elas civis, comerciais, 
penais ou administrativas, etc., incluindo, evidentemente, compensações de qualquer tipo e/ou natureza, 

http://www.philips.com/myoneblade
http://www.myoneblade-promo.com/
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despesas, custos, etc. (incluindo honorários de advogados e solicitadores). 
- A Philips não será responsável por qualquer mau funcionamento das redes de comunicações eletrónicas 
que impeça o desenvolvimento normal da promoção por razões independentes da sua vontade e, em 
especial, por actos externos de má-fé. A Philips também não será responsável por quaisquer problemas 
de transmissão ou perda de dados não imputáveis à promoção. 
- A Philips reserva-se o direito de retirar ou modificar a mecânica da promoção, se assim o entender, 
através de um aviso adequado nos mesmos meios em que a promoção foi publicada, e de alterar estes 
termos e condições, se assim o entender. 
- Os produtos incluídos nesta promoção são única e exclusivamente os produtos da marca Philips, da 
categoria de Cuidados Pessoais Masculinos, fornecidos pela Philips Portuguesa S.A. dentro do território 
nacional português. Ficam expressamente excluídos da promoção quaisquer produtos que tenham sido 
adquiridos pelo consumidor fora do território nacional português ou que, tendo sido adquiridos pelo 
consumidor dentro do território nacional português, não tenham sido fornecidos pela Philips Portuguesa, 
S.A, apenas serão válidas as participações com artigos comprados dentro do período da campanha 
supramencionado.  
- Esta oferta não inclui os produtos comprados na internet, com exceção dos websites dos 
retalhistas/distribuidores da marca em Portugal. Esta promoção não é acumulável com outras ofertas ou 
ações da Philips Portuguesa S.A.  
- Nos termos da legislação de proteção de dados aplicável, nomeadamente o Regulamento n.º 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 (“Regulamento Geral de Proteção de 
Dados”), a Philips informa os participantes desta promoção que os dados pessoais por si facultados 
(Nome, E-mail, Telemóvel, Data de Nascimento, Sexo, Morada, IBAN) serão integrados num ficheiro da 
responsabilidade da Philips Portuguesa, S.A., que assume a qualidade de responsável pelo tratamento, a 
qual tem como finalidade a gestão da presente campanha publicitária. Os seus dados pessoais serão 
comunicados à Marketline – Serviços de Marketing, Lda., empresa responsável pela gestão desta 
campanha publicitária. Os seus dados pessoais serão armazenados pela Philips até 52 semanas após a 
entrega dos prémios. Caso aceite, a Philips irá armazenar os seus dados pessoais (Nome, E-mail, 
Telemóvel, Data de Nascimento, Sexo e Morada) após o fim do prazo desta campanha, para lhe enviar 
comunicações publicitárias e de marketing da Philips. Nesse caso, os seus dados serão armazenados num 
ficheiro da responsabilidade da Philips, e poderão ser comunicados a terceiros contratados pela Philips 
para gerir essas comunicações publicitárias e de marketing. Poderá exercer os seus direitos de acesso, 
retificação, eliminação, limitação e/ ou portabilidade através de comunicação escrita, acompanhada de 
documento que comprove a sua identidade e/ou os dados a retificar, se aplicável, que deve ser enviada 
para a morada: Lagoas Park, Edifício 14, 2740-262 Porto Salvo. A oposição ao tratamento de dados aqui 
referido que seja comunicado à Philips após o início do mesmo terá efeitos apenas a partir da data de 
receção de tal comunicação, não afetando a legitimidade do tratamento até aí efetuado. No que respeita 
ao exercício do direito à portabilidade dos dados, por favor tenha em consideração que, nos termos da 
legislação aplicável, o mesmo só é aplicável em relação aos dados recolhidos com base no seu 
consentimento. Para mais informações sobre esta promoção, por favor contactar a Assistência ao 
Consumidor: 800 780 903 (chamada gratuita) de segunda a sexta, das 09H às 18H. Podem ser cobrados 
custos adicionais pelo seu operador. A participação nesta promoção pressupõe o conhecimento integral 
do regulamento supracitado e também presente em www.myoneblade-promo.com, e aceitação de todos 
os termos e condições do mesmo. Philips Portuguesa S.A. Sede: Lagoas Park Edifício 14, 2740-262, Porto 
Salvo. Pessoa coletiva n. º500216843. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Cap. 
social: EUR 9.442.800,00. 

http://www.myoneblade-promo.com/

