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O Pontos que dão Prémios Recheio é uma campanha promovida pela 
sociedade Recheio – Cash & Carry, S.A. (doravante designada 
abreviadamente “Recheio”), com sede na Rua Actor António Silva, n.º 
7, 1649-033 Lisboa, pessoa colectiva n.º 500145415 e que se destina 
a atribuir prémios aos seus clientes.      

A gestão do Pontos que dão Prémios Recheio será efectuada pela 
Recheio através da empresa WYBY.  
  

  

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA  

  

1.1 O Pontos que dão Prémios Recheio tem início em 1 de Agosto de 
2019 e destina-se exclusivamente a Clientes que efectuem compras 
em estabelecimentos Recheio.   
 
1.2. As compras realizadas permitirão aos Clientes beneficiar da 
atribuição de pontos rebatíveis por prémios.  
 
1.3 Por compras realizadas deverá entender-se o valor líquido dos 
produtos, sem IVA, deduzidos os valores de taras e vasilhames, 
quando aplicável.    
  

  

2. ADESÃO AO PROGRAMA E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS  

  

2.1 A adesão ao Pontos que dão Prémios é efectuado mediante o 
registo na plataforma do programa, acessível no website Recheio, 
acessível em www.recheio.pt/pontos, após consulta e aceitação da 
política de privacidade aplicável.   
 

2.2 Os Clientes Recheio receberão pontos em função dos seguintes 
critérios:  

   

A) Pelo valor de compras mensais efectuadas pelo Cliente  

Existem diferentes escalões que atribuem pontos em função do 
valor de compras mensal realizado pelo Cliente; assim, quanto 
maior for o volume de compras, maior será o número de pontos a 
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atribuir. Os escalões e os pontos a atribuir estão definidos na 
tabela em anexo ao presente Regulamento (Anexo I).  
 

Os pontos serão creditados ao Cliente no primeiro dia útil seguinte 
à realização das compras;  

  

B) Pelo crescimento mensal que o Cliente apresentar  

Os pontos são atribuídos de acordo com o crescimento mensal 
(face ao mesmo mês do ano anterior) de compras do Cliente, o qual 
será apurado numa base mensal, ao terceiro dia útil de cada mês.  
Neste caso, o número de pontos a atribuir também é efectuado em 
função de diferentes escalões, definidos no Anexo I do 
Regulamento.   

  

2.3 Em quaisquer das situações referidas em 2.2., a atribuição de 
pontos apenas ocorrerá caso do Cliente não apresentar dívida 
vencida.   
 
2.4 Os pontos acumulados são válidos pelo período de 1 ano, contado 
desde a data da respectiva atribuição; em qualquer caso, os pontos 
apenas poderão ser utilizados no decorrer da presente campanha e 
expiram após o fim da mesma 2.5 Os clientes poderão consultar os 
pontos acumulados através da plataforma do Pontos que dão 
Prémios, devendo para o efeito efectuar o respectivo login.  
  

3. PRÉMIOS – PROCESSO DE TROCA DE PONTOS  

  

3.1 Durante o período da campanha serão divulgados e 
disponibilizados bimensalmente diferentes catálogos de prémios que 
poderão ser trocados por prémios. 

3.2 O catálogo de prémios referente a Agosto e os respectivos pontos 
para a sua atribuição encontram-se elencados na tabela do Anexo II 
do presente Regulamento.  

3.3.  Os  catálogos  posteriores  serão  sucessivamente 
 divulgados  em www.recheio.pt/pontos. 

 
3.4 Para proceder à troca de pontos por prémios o Cliente deverá 
aceder à sua conta na plataforma do Pontos que dão Prémios e 
seleccionar o produto que desejar. O Cliente deverá preencher todos 
os dados solicitados para concluir o processo de selecção do prémio.  
 
 

http://www.recheio.pt/pontos
http://www.recheio.pt/pontos
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3.5 A atribuição dos prémios estará sujeita ao stock existente. Na 
plataforma do Programa será disponibilizada informação acerca do 
stock existente para cada prémio.  
 
3.6  Os Clientes poderão consultar o estado do envio dos prémios na 
plataforma do Programa. Caso ocorra uma ruptura de stock do 
produto no momento da troca de pontos que inviabilize a entrega, o 
Cliente será contactado para optar pelas alternativas que se 
encontram disponíveis. 
 
3.7 Apenas será possível concretizar a troca de pontos por prémios 
se o cliente não apresentar dívida vencida no momento em que 
efectuar a troca.   
 
  

4. DEVOLUÇÃO DE PRÉMIOS   

  

4.1 Apenas serão aceites devoluções de produtos que se encontrem 
nas suas condições originais, sendo igualmente aceites os produtos 
cuja devolução for motivada pela existência de defeito ou de falta de 
conformidade.    
 
4.2 A despesa com a devolução de quaisquer prémios será suportada 
pelos Clientes, excepto se a devolução for motivada pela existência 
de defeito/falta de conformidade do produto.   
 
4.3. Se o cliente não optar pela troca do prémio por outro produto 
idêntico ao que foi devolvido apenas receberá o crédito de pontos 
correspondente se se confirmar que o produto devolvido se encontra 
nas suas condições originais. Neste caso, os pontos serão creditado 
ao Cliente através de um vale virtual de pontos que este poderá 
utilizar posteriormente.  
 
4.4 Os prémios atribuídos no âmbito do presente Programa não são 
convertíveis em dinheiro.  
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5. DEVOLUÇÕES DE COMPRAS  

  

Em caso de devolução de compras que originaram a atribuição de 
pontos por parte de Clientes serão debitados a estes o número de 
pontos correspondentes ao valor devolvido.   
  

 

6. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO PROGRAMA  

  

6.1 O Recheio reserva-se ao direito de eliminar a participação de 
qualquer Cliente que viole o presente Regulamento.  
 
6.2 O Recheio reserva-se ainda ao direito de modificar ou suspender 
o Programa em qualquer momento, desde que tal seja justificado por 
motivos excepcionais e não imputáveis ao Recheio, designadamente, 
perante situações de anomalia e/ou perturbação informática,  casos 
de verificação de condutas ilícitas, fraudes ou casos de força maior.  
  

 

7. QUESTÕES OU DÚVIDAS  

 
7.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou reclamações 
relacionados com o Pontos que dão Prémios Recheio deverão ser 
efectuados através do contacto telefónico 800 203 131.    
 
7.2 As dúvidas sobre a interpretação das normas do presente 
Regulamento e a análise de casos omissos respeitantes ao Pontos 
que dão Prémios serão decididas a titulo definitivo pelo Recheio.  
  

 

8. DIVERSOS  

 
8.1 O Recheio  reserva-se o direito a estabelecer regras específicas 
no que se refere ao Pontos que dão Prémios, assim como alterar, 
acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, o presente 
Regulamento.   
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8.2 Qualquer alteração ao Regulamento efectuada nos termos do 
número anterior será comunicada aos Clientes.  
 
8.3 O presente Regulamento rege-se pela lei portuguesa.  
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ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS  
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ANEXO II – PRÉMIOS E PONTOS PARA REBATE REFERENTES A NOVEMBRO E 
DEZEMBRO 2019  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Produtos Pontos

Almofada de Viagem Ergónomica Delsey Verde 700

Almofada de Viagem Ergónomica Delsey Vermelha 700

Afiador Facas Eléctrico - Lacor 800

Bandeja Red. Anti-Aderente - Suprema 500

Batedeira Semi-Profissional Lacor 1200

Grelhador Eléctrico - Lacor 1200

Manga Refrigeradora - Koala 500

Máquina de Lavar Loiça Junex JC 537 2400

Maquina Gelo Pro 1600

Panela de Sopa Eléctrica 9L - Assheuer 1000

Saca Rolhas Profissional de Bancada 800

SITTEN ECR-700 c/ CityPOS Basic (gaveta+impressora+visor+detector UV+licença) 1200

Torradeira 4 Fatias 1800W 1000

Torradeira de Tapete - Lacor 1400

Torradeira LUXE 4 Slots para Fatias. 1400W 800

15.00 EUR Cartão Repsol Presente 600

25.00 EUR Cartão Repsol Presente 700

Cheque Experiência, Odisseias, Fugas a Dois 800

Cheque Experiência, Odisseias, Hotéis de Charme com Jantar 900

Cheque Experiência, Odisseias, Jantar de Chef a Dois 800

Cheque Experiência, Odisseias, Um dia em Grande 800

Exame - papel - 1 ano - entrega última semana mês 900

Visão - papel - 6 meses  - entrega 5ª 1000

ACER Extensa 2540 i3-6006U 4GB 500GB 15.6" Win 10 1300

Apple iPad Wi Fi + Cellular 10.2 32GB Cinzento Sideral  + Apple Pencil 1500

Apple iPhone 11 256GB Branco + AirPods with Wireless Charging Case 1900

Apple iPhone 11 256GB Preto + AirPods with Wireless Charging Case 1900

Apple iPhone XR 64GB Branco 1600

Apple iPhone XR 64GB Preto 1600

Apple MacBook Pro 13: 2.3GHz DC i5 256GB 8GB Cinzento Sideral 1900

Apple MacBook Pro 13: 2.3GHz DC i5 256GB 8GB Prateado 1900

Coluna Som Phillips HTL3310/10 160W 1000

Huawei P SMART+ 2019 DS 64 GB Preto 1000

Huawei P30 128GB Preto 1500

LG TV 55" OLED UHD 4K SMTV OLED55B9PLA 2000

Samsung Galaxy S10+ 128 GB Branco 1700

Samsung Galaxy S10+ 128 GB Preto 1700

Samsung Galaxy TAB A 2019 Wi Fi 32GB Preto 1000

Samsung Galaxy Watch 46mm Preto 1200

Artigos de Viagem

Artigos Profissionais

Revistas e Jornais

Tecnologia

Cartões Oferta

Experiências
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ADENDA – 04 DE SETEMBRO DE 2019 

 

• O Pontos que dão Prémios Recheio tem início em 1 de Agosto de 
2019 e destina-se exclusivamente a todos os Clientes das lojas 
Recheio Portugal Continental e Madeira estão elegíveis a participar 
neste programa; 

• Por compras realizadas deverá entender-se o valor líquido dos 
produtos, sem IVA, deduzidos os valores de bacalhau, tabaco, açúcar, 
leite e vasilhames, quando aplicável.     

  

 
ADENDA – 04 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

• Os pontos são atribuídos de acordo com o crescimento mensal (face ao 
mesmo mês do ano anterior) de compras do Cliente, o qual será apurado 
numa base mensal, no dia 8 do mês seguinte. Neste caso, o número de 
pontos a atribuir também é efectuado em função de diferentes escalões, 
definidos no Anexo I do Regulamento.   

 


