
 

PROMOÇÕES E SUAS CONSIDERAÇÕES 

 
PROMOÇÕES E SUAS CONSIDERAÇÕES 

 
 

 

Os produtos constantes no nosso WebSite e que estejam com redução de preço “Preço Reduzido”, 

respeitam as seguintes considerações: 

 

a) São produtos que estão em promoção conforme legislação em vigor e são de três tipologias;  

b) Zona Outlet – Zona delimitada de promoções, de produtos com produção descontinuada e com 

defeitos visíveis, conforme alínea b) nº 10 do art. 5º do DL 166/2013 de 27/12, as quais na 

generalidade iniciaram-se em 16/09/2019 e temporalmente limitada ao stock individual existente 

de cada produto. 

c) Produto com produção descontinuada e com defeitos visíveis, conforme alínea b) nº 10 do art. 5º 

do DL 166/2013 de 27/12, as quais na generalidade iniciaram-se em 16/09/2019 e temporalmente 

limitada ao stock existente; 

d) Os produtos referidos em b) e c) pelas suas características específicas e momentâneas dos 

mesmos, não se enquadram para efeitos de garantia aos mesmos, ou seja, o cliente ao adquirir 

estes produtos aceita expressamente que não existe qualquer desconformidade presente ou 

futura com o produto (nº3 do Art. 7º do DL nº84/2021 de 18/10), uma vez que estes estão sujeitos 

à legislação que os permite serem qualificados e vendidos como tal e a “All House” só está 

disponível para efetuar a venda nessas condições; 

e) Produto com redução promocional e temporalmente limitada ao stock existente, com inicio 

conforme indicado especificamente em cada produto; 

f) Tendo em conta o anteriormente referido as promoções são temporalmente limitadas até à venda 

do produto em causa, não sendo possível determinar um intervalo de tempo exato; 

g) Uma vez que o atual site, irá ser descontinuado por problemas que surgiram no passado recente, 

nomeadamente pelo fato de alguns produtos em promoção não terem a data do início da mesma 

convenientemente visível, assim solicitamos que qualquer dúvida sobre esta circunstância poderá 

ser esclarecida fisicamente nas lojas. 

 

“All House”, a sua casa agradece… 


