
 
 
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 

1. CONDIÇÕES DE COMPRA 

A formalização da encomenda implica, em qualquer caso, a aceitação destas condições de 

compra. Esta formalização é entendida uma vez recebido o e-mail de confirmação com os 

detalhes da compra efetuada pelo utilizador. 

2. DISPONIBILIDADE DO PRODUTO 

Todas as encomendas estão sujeitas à disponibilidade dos produtos, por isso, se houver 

quaisquer incidentes relativos ao seu fornecimento ou se não houver produtos em estoque, o 

cliente será imediatamente informado e o montante do produto ou produtos fora do estoque 

será reembolsado. 

Neste caso, a Scalpers reembolsará o montante correspondente sem atraso injustificado através 

do mesmo meio de pagamento com que foi pago. No caso de um produto não estar disponível, 

mas outros dentro da mesma encomenda estiverem, o utilizador será informado por telefone ou 

por e-mail do cancelamento parcial da encomenda. 

O cancelamento parcial da encomenda devido a indisponibilidade não dá o direito de cancelar 

a totalidade da encomenda. Se, como resultado desse cancelamento, o cliente desejar devolver 

o produto entregue, deve seguir as instruções na seção de devoluções. 

3. PREÇOS 

Os preços aplicáveis são os indicados na página web na data da encomenda. Além disso, os 

produtos adicionados pelo utilizador ao carrinho de compras refletirão sempre o preço mais 

recente mostrado na página de detalhes do produto. 

Os preços que aparecem detalhados em cada artigo incluem o IVA (Imposto sobre o Valor 

Acrescentado), ou os impostos que são devidos de acordo com os regulamentos aplicáveis no 

país a partir do qual a compra é feita, conforme o caso. 

Se for detectado um erro no preço de qualquer produto que tenha encomendado antes de o 

enviarmos, mesmo que tenha recebido o e-mail de confirmação de compra, este será 

imediatamente retificado, para que, se o preço correto for inferior, lhe reembolsemos a 

diferença e, se o preço correto for superior, entraremos em contacto consigo e oferecer-lhe-

emos a opção de confirmar a encomenda pelo preço correto ou cancelar a encomenda. 



 
 
 
 

O montante dos custos de envio é indicado ao cliente de uma forma detalhada no momento da 

encomenda. 

4. CUSTOS DE ENVIO 

Os custos de envio dependerão do montante total da compra e do ponto de entrega.  

Despesas de envio gratuitas para compras de valor igual ou superior a 40€. Para pedidos de 

valor inferior são aplicadas as despesas de envio normais de 12 EUR para a península, Açores 

e Madeira. 

O seu pedido será entregue num prazo aproximado de 24 a 48 horas após a confirmação do 

pedido. Este prazo poderá ser superior em períodos de saldos ou black friday. 

Os custos de envio podem ser assumidos pela Scalpers se esta vantagem for especificada no 

âmbito de uma promoção. Estas promoções de custos de envio estão normalmente sujeitas à 

compra de um montante mínimo. 

Para remessas internacionais, os clientes serão responsáveis pelas taxas alfandegárias e/ou de 

importação correspondentes, se existirem.  

Para custos de transporte internacional, escreva-nos para hola@scalpers.com.es ou ligue-nos 

para +34955440707. 

5. CÓDIGOS DE DESCONTO 

As promoções da Scalpers (códigos de desconto) não são cumulativas e estão limitadas a uma 

por pessoa por encomenda online. Apenas um cupão de desconto pode ser utilizado por 

encomenda e por carrinho de compras. Ou seja, podem ser utilizados numa única compra de 

um ou mais produtos comprados através da página web.  

Os cupões de desconto não são reembolsáveis e não podem ser trocados por dinheiro. 

Os termos e condições relativos à validade do cupão estão incluídos em cada cupão. 

Se tiver um código promocional pode utilizá-lo antes de terminar a encomenda no 'Resumo da 

sua compra'. Introduza o código promocional e clique em 'Aplicar código de desconto'. Se o 

código de desconto for válido, verá o desconto aplicado no 'Resumo da compra'.  

Em caso de devolução ou troca, o valor do cupão não será reembolsado.  

6. FORMA DE PAGAMENTO 



 
 
 
 

O utilizador concorda em pagar a compra no momento em que a encomenda é efetuada.  

O recibo comprovativo da compra que corresponda ao pedido de compra  estará disponível e 

pode ser visualizada na seção "Minha Conta" em "Encomendas" da página web, bem como no 

e-mail de confirmação que formaliza a compra.  

O utilizador deverá pagar o valor correspondente à sua encomenda por qualquer dos meios 

ativados no momento da compra, de preferência por cartão de crédito ou de débito (Visa, 

Mastercard, American Express, Visa electron e/ou outros cartões análogos) e/ou por sistemas 

de pagamento alternativos: Paypal, Amazon Payments, Apple Pay, Google Pay ou Shopify Pay.  

A Scalpers conta com as máximas medidas de segurança comercialmente disponíveis no setor. 

Além disso, o processo de pagamento funciona num servidor seguro e que utiliza o protocolo 

SSL (Secure Socket Layer). 

O servidor estabelece uma ligação de forma a que a informação seja transmitida de forma 

codificada mediante algoritmos de 128 bits, que garantem que apenas possa ser lida pelo 

computador do utilizador e da página web, garantindo-se desta forma, ao utilizar o protocolo 

SSL: 

1. Que o utilizador está a comunicar os seus dados ao centro do servidor da Scalpers e não a 

qualquer outro que esteja a tentar passar-se pelo mesmo. 

2. Que entre o utilizador e o centro servidor da Scalpers os dados são transmitidos de forma 

codificada, evitando a sua possível leitura ou manipulação por terceiros. 

Da mesma forma, a Scalpers declara que não tem acesso a dados confidenciais relativos ao 

meio de pagamento utilizado. Apenas a plataforma de pagamento Redsys "Sabadell", Paypal, 

Google Pay, Amazon Pay e Apple Pay têm acesso a estes dados a título de gestão dos 

pagamentos e cobranças e estes ficam inacessíveis a outros terceiros. 

O utilizador deverá notificar à Scalpers, de acordo com o país de compra, qualquer despesa 

indevida ou fraudulenta no cartão utilizado para efetuar a compra, através de e-mail ou por via 

telefónica, no menor espaço de tempo possível para que a Scalpers possa encetar as diligências 

oportunas. 

7. ENVIO E ENTREGA DO PRODUTO 

A Scalpers compromete-se a entregar o produto em perfeito estado na endereço que o utilizador 

indique no formulário de pedido. Esta pode ser diferente da morada do comprador. 

No sentido de otimizar a entrega, solicitamos ao utilizador que indique um endereço no qual o 

pedido possa ser entregue dentro do horário laboral habitual.  



 
 
 
 

Scalpers não será considerado responsável pelos erros causados na entrega quando o endereço 

de entrega introduzido pelo utilizador no formulário de pedido não esteja ajustado à realidade 

no terreno ou tenha sido alvo de omissão. 

Os tipos de entrega contemplados são: 

∙ PORTUGAL CONTINENTAL E REGIÕES AUTÓNOMAS 

Para compras feitas em Portugal, estas devem ser feitas dentro do continente e/ou regiões 

autónomas  

- Despesas de envio gratuitas para compras de valor igual ou superior a 40€.  

- O seu pedido será entregue num prazo aproximado de 24 a 48 horas após a confirmação 

do pedido. Este prazo poderá ser superior em períodos de saldos ou black friday. 

Para pedidos de valor inferior são aplicadas as despesas de envio normais de 12 EUR para o 

continente, Açores e Madeira. 

A encomenda será entregue dentro de aproximadamente 3 a 7 dias úteis após a confirmação da 

encomenda. Este período pode ser mais longo em períodos de vendas, Black Friday ou 

promoções pontuais sem que o utilizador tenha o direito de reclamar uma indemnização ou 

indemnização por tal atraso. 

8. POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO 

8.1. Direito de arrependimento / cancelamento 

O Cliente tem a possibilidade de desistir da sua encomenda sem ter de justificar a sua decisão 

num prazo de catorze (14) dias de calendário a partir da recepção dos Produtos encomendados, 

tomando como referência a data indicada no recibo do transportador assinado pelo Cliente. Se 

a data de expiração do referido prazo de catorze (14) dias coincidir com um sábado, domingo 

ou feriado, o prazo será prorrogado até ao dia útil seguinte. O exercício do direito de 

arrependimento/cancelamento deve ser feito via e-mail para hola@scalperscompany.com, 

utilizando o modelo de formulário de arrependimento que está incluído nestas Condições.  

 

O exercício pelo consumidor e/ou utilizador do direito de arrependimento/cancelamento, 

conduzirá à rescisão automática do contrato sem custos para o consumidor e, por conseguinte, 

à devolução pelos Scalpers dos valores pagos pelo consumidor e utilizador, sem custos de 

retenção, excepto nos casos em que o consumidor tenha seleccionado expressamente um modo 

de entrega diferente do modo de entrega menos dispendioso, caso em que o empregador não é 

obrigado a reembolsar os custos adicionais daí decorrentes.  

 



 
 
 
 

A devolução destes valores deve ser feita sem atrasos indevidos e, em qualquer caso, antes de 

decorridos 14 dias de calendário a partir da data em que a Scalpers tenha sido informada da 

decisão de rescisão do contrato pelo consumidor e utilizador.  

 

O exercício do direito de arrependimento/cancelamento implica a obrigação do consumidor de 

devolver o produto à Scalpers, nas mesmas condições em que o recebeu, o mais tardar no prazo 

de 14 dias de calendário a contar da data em que comunicar a sua decisão de rescisão do 

contrato.  

 

Por conseguinte, a empresa pertinente do Grupo pode reter a devolução do montante até ter 

recebido os bens ou até o consumidor ter apresentado prova da devolução dos bens. A fim de 

exercer o direito de arrependimento/cancelamento, o produto deve ser devolvido nas mesmas 

condições em que foi recebido, pelo que não será efectuado qualquer reembolso nos casos em 

que o produto se encontre em condições diferentes ou tenha sofrido alguma deterioração, 

depreciação ou dano.  

 

O reembolso será efectuado pelos mesmos meios de pagamento que o pagamento inicial, a 

menos que o consumidor tenha acordado expressamente em contrário e desde que o 

consumidor não incorra em quaisquer custos em virtude do reembolso. 

 

Aceda aqui para descarregar, preencher e depois enviar para o seguinte a partir do formulário 

na página de contacto 

 

8.2. Condições e procedimento de devolução 

Sem prejuízo dos direitos que decorrem dos regulamentos de arrependimento e 

independentemente e, além disso, se por qualquer razão o utilizador não estiver satisfeito com 

a encomenda, tiver recebido outro produto por engano ou tiver qualquer tipo de defeito, este 

pode ser devolvido no prazo de 30 dias após a data de entrega. Há várias condições que o 

produto deve satisfazer para poder ser devolvido: 

∙ Não deve estar usado. 

∙ Não deve ter sofrido qualquer dano. 

∙ Deve ter a etiqueta e a embalagem original. 

A entrega de vários produtos deve ser feita na mesma caixa onde o enviamos ou num formato 

semelhante. 

O prazo para realizar a devolução ou troca de forma gratuita tanto nas lojas quanto online é de 

(30) dias de calendário a contar da recepção da encomenda, por qualquer uma das seguintes 

opções:  

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0149/8071/0486/files/Modelo_de_formulario_de_desistencia_PT.pdf?v=1616578376
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0149/8071/0486/files/Modelo_de_formulario_de_desistencia_PT.pdf?v=1616578376
https://pt.scalperscompany.com/pages/contacto


 
 
 
 

a) Devolução na loja Scalpers mais próxima 

Dirija-se a uma das nossas lojas com a oferta e o documento em anexo ao pedido ou 

com o e-mail de confirmação. 

 

Os artigos referentes à sua devolução serão enviados para as nossas instalações para 

proceder ao reembolso através do mesmo método de pagamento utilizado na compra. 

 

b) Devolução a partir do seu domicílio  

Siga os seguintes passos para solicitar uma recolha gratuita no seu domicílio: 

 

Passo 1. Entre em https://pt.scalperscompany.com/pages/devolucoes e introduza o seu 

e-mail e Identificador de pedido (Poderá consultá-lo no e-mail de confirmação do 

pedido). Selecione o artigo ou artigos que pretende devolver ou trocar. 

 

Selecione o(s) artigo(s) que deseja devolver ou trocar. No caso de uma alteração de 

tamanho, adicionar um comentário indicando o tamanho.  

 

Selecione a morada e a data de troca confirmando no botão “Devolver”. 

 

Irá receber um e-mail com o localizador da empresa de transporte. Se, por algum 

motivo, preferir enviá-lo por sua conta, faça-o para a morada indicada. Neste caso, terá 

de pagar as despesas de devolução, uma vez que não aceitamos nenhuma encomenda 

com cobrança dos custos de devolução no destinatário. 

 

SCALPERS FASHION, S.L. P.I. La Isla C/ Rio Viejo, 50 41700 Dos Hermanas Sevilla 

 

Passo 2. Prepare a sua devolução  

Introduza numa caixa os artigos que pretende devolver juntamente com a nota de 

encomenda. Caso não tenha a nota de encomenda, poderá imprimir o e-mail de 

confirmação do pedido ou, caso seja um utilizador registado na página web, o 

comprovativo do pedido que visualizar no separador "minha conta". Não se esqueça de 

incluir um destes comprovativos na sua embalagem de devolução. Caso contrário, não 

nos será possível identificá-lo e finalizar o reembolso com sucesso. 

 

Passo 3. Indique no quadrado o motivo da devolução e introduza este documento na 

sua embalagem. 

 

Passo 4. Entrega o pacote fechado e correctamente embalado à transportadora.  

 

Passo 5. Após termos recebido a sua devolução no nosso armazém principal, o 

departamento de Atendimento ao Cliente irá entrar em contato consigo para confirmar 

o reembolso. 

 



 
 
 
 

Desde o momento em que a empresa de transporte recolhe o(s) artigo(s) e verificamos 

se tudo está correto até à devolução do montante correspondente, pode levar até 14 dias 

para as devoluções nacionais e até 30 dias para as devoluções internacionais, 

dependendo do tempo de transporte até ao armazém central.  

 

Uma vez o dinheiro devolvido, em menos de 48 horas verá o depósito reflectido no 

extrato do seu cartão de crédito ou extrato de conta bancária se tiver pago com cartão 

de débito, o tempo pode variar dependendo da localização do banco. 

 

Para os pagamentos efetuados mediante Paypal, o procedimento é o mesmo e para os 

Pagamento à Cobrança, o tempo para o ver reflectido na sua conta pode variar 

dependendo do banco. 

 

As devoluções e cancelamentos parciais resultarão em reembolsos parciais. 

 

Para resolver qualquer dúvida, pode contactar-nos enviando um e-mail para 

hola@scalperscompany.com ou telefonando para +34955440707.  

 

9. REEMBOLSO 

Scalpers reembolsará o montante pertinente, incluindo os custos de envio padrão para a entrega 

inicial (exceto entrega expressa e no mesmo dia) sem atraso indevido e, em qualquer caso, o 

mais tardar 14 dias de calendário a partir da data de recepção da devolução ou a partir da data 

em que for fornecida a prova da devolução da mercadoria, consoante o que ocorrer primeiro. 

O reembolso será feito pelo mesmo meio de pagamento que o utilizado para o pagamento. 

- Procedimento:  

∙ Em loja física: apresente o bilhete original recebido com a sua encomenda e o(s) produto(s) 

a ser(em) cancelado(s).  

∙ A partir de casa: Aceda às informações da sua encomenda para solicitar uma devolução. Se 

tiver feito a sua compra como convidado, pode aceder à mesma a partir da ligação no e-mail 

de confirmação. 

Enviaremos uma transportadora para recolher o seu pedido de devolução na morada que nos 

fornecer. Se já pagou os custos de envio da sua encomenda, por favor contacte o nosso serviço 

ao cliente para que possamos reembolsar o montante. 

Troca de tamanho 



 
 
 
 

Se não desejar devolver nenhum artigo, mas quiser fazer uma alteração de tamanho, poderá 

fazê-lo num prazo de 30 dias a contar da sua compra. 

As trocas podem ser feitas tanto na loja online como na loja física. Não é permitido fazer trocas 

em Outlets ou centros de El Corte Inglés.  

Lembre-se que este serviço apenas permite trocar o tamanho do artigo, não poderá trocar a cor 

ou o modelo. 

Também poderá gerir a sua troca de tamanho a partir do domicílio. Para isso, deverá fazer uma 

devolução seguindo os passos anteriores e solicitar a opção ‘Troca de tamanho’ adicionando 

nos comentários o tamanho correto. 

Após termos recebido a sua devolução, o departamento de Atendimento ao Cliente irá entrar 

em contato consigo para confirmar o envio do novo tamanho.  

Lembre-se que a recolha no domicílio e o envio do novo tamanho serão gratuitos. 

10. REGISTO DE UTILIZADORES AO PROGRAMA DE FIDELIDADE 

“PARTNERS IN CRIME” 

 

Para aceder ao programa Partners in Crime, os utilizadores devem primeiro registar-se através 

do formulário fornecido na página web para o efeito e ter aceite os seguintes termos e 

condições. 

 

Ao marcar a caixa e clicar em 'Li e aceito os Termos e Condições' durante o registo ou ao 

continuar a utilizar qualquer um dos serviços exclusivos do programa, o utilizador confirma 

que conhece os termos e condições e concorda em ficar vinculado a estes termos e condições. 

Os Termos ou condições de serviço adicionais podem aplicar-se e são apresentados 

separadamente. Se não concordar com estes termos e condições, não poderá aderir ao programa 

de fidelidade. 

 

O Grupo reserva-se o direito de alterar os termos e condições à sua discrição. O utilizador será 

notificado de tais alterações por correio electrónico ou através da página web. A sua utilização 

contínua do Programa de Fidelidade significa a sua aceitação e concordância com as alterações.  

 

- O que é que o programa de fidelidade me oferece? 

 

O programa de fidelidade PARTNERS IN CRIME lhe dá vantagens. Ao associar-se a ele, você 

pode obter e usar seu dinheiro do Partners in Crime (doravante denominado "PIC Money") 

acumulado em suas compras online e aproveitar benefícios adicionais, como promoções 

exclusivas. Scalpers podem comunicar informações comerciais, via e-mail, 

scalperscompany.com, sms, telefone ou carta. 

 



 
 
 
 

- Condições card PARTNERS IN CRIME 

 

O cartão PARTNERS IN CRIME (a seguir denominado "cartão PIC") é pessoal e intransferível 

e deve estar em nome de uma pessoa singular, maior de idade e residente em Portugal, que 

deve apresentar a sua identificação ou NIE no momento da quitação. O programa PARTNERS 

IN CRIME Fidelity é regido pelas Condições Gerais contidas neste Contrato, ao qual o membro 

concede seu consentimento e concorda com ele. 

 

 

- Regras de operação 

 

O membro do PIC deve apresentar o cartão PIC em dinheiro ou identificar-se como 

membro a cada vez que faça uma compra na loja on-line de Portugal. O volume de 

compras será registado no cartão. 

Cada membro obterá o PIC Money com base no volume de compras feitas. A gravação de 

compras em um momento posterior após sua conclusão não será aceita. Para fins de cálculo 

global de compras, todos aqueles feitos com a mesma data na mesma loja SCALPERS serão 

considerados como a mesma compra. 

 

 

- Retornar Compra Com Dinheiro PIC 

 

Em caso de devolução de uma compra, total ou parcial, será necessário apresentar o cartão PIC, 

DNI ou NIE juntamente com o ticket de compra para cancelar o PIC Money acumulado com 

essa compra. 

No caso em que foi utilizado na compra do PIC Money, o PIC Money é devolvido da seguinte 

forma: o PIC Money utilizado na compra é devolvido integralmente ao cartão PIC. 

 

- Cartão de presente e cartão PARTNERS IN CRIME 

 

Na compra de um cartão-presente, você pode: acumular PIC Money, mas não usar o PIC 

Money ou qualquer outro desconto do Club. No pagamento com um cartão presente, você não 

pode: acumular ou usar o PIC Money e / ou qualquer outro desconto do Clube. 

 

- Taxas 

 

O programa de fidelidade “Partners in Crime” é um serviço gratuito. 

 

 

 

 

 

- Roubo ou extravio do cartão PIC 



 
 
 
 

 

O membro está isento de responsabilidade pelo mau uso do cartão a partir do momento em que 

notificou (de acordo com o seu Dever 2) seu roubo ou perda, exceto em casos de fraude ou 

falha. 

 

 

-  Cancelamento da inscrição  

 

A Scalpers pode revogar o cartão PIC em caso de violação de qualquer das obrigações do 

parceiro, mediante notificação por escrito, se forem detectados atos fraudulentos, especulativos 

ou de má fé na sua utilização. 

O membro também pode cancelar o cartão PIC a qualquer momento, comunicando-o por 

escrito (carta ou e-mail) à Scalpers. e anexar uma cópia do seu ID ou NIE. O cancelamento do 

cartão resultará na perda de todos os direitos relacionados ao seu uso. 

A Scalpers reserva-se o direito de cancelar o programa PARTNERS IN CRIME a qualquer 

momento. Neste caso, o membro terá o direito de usar o PIC Money durante os três meses 

seguintes à data de cancelamento do programa, que será comunicada através de 

scalperscompany.com e / ou pontos de venda. 

 

11. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

 

O Grupo declara ter adoptado as medidas necessárias para, dentro das suas possibilidades e do 

estado da tecnologia, permitir o correto funcionamento da página web, bem como a ausência 

de vírus e componentes nocivos. No entanto, o Grupo não pode ser responsabilizado pelas 

seguintes situações que são enumeradas a título de exemplo, mas não de limitação: 

- A continuidade e disponibilidade do conteúdo. 

- A ausência de erros em tal conteúdo e a correção de quaisquer defeitos que possam 

ocorrer.  

- A ausência de vírus e/ou outros componentes nocivos. 

- Os danos ou prejuízos causados por qualquer pessoa que viole os sistemas de segurança 

do Grupo. 

- A utilização que os utilizadores podem fazer dos conteúdos incluídos na página web. A 

utilização por menores da página web ou o envio dos seus dados pessoais sem a 

autorização dos seus tutores, sendo os tutores responsáveis pela utilização que fazem 

da Internet. 

- A introdução de dados incorrectos pelo utilizador ou por um terceiro. 

 

Scalpers ou a empresa correspondente do Grupo pode suspender temporariamente, e sem aviso 

prévio, o acesso a página web para operações de manutenção, reparação, actualização ou 



 
 
 
 

melhoramento. Consequentemente, nem a Scalpers nem nenhuma das empresas do Grupo serão 

responsáveis, em qualquer circunstância, por quaisquer danos que possam advir da falta de 

disponibilidade ou acessibilidade da página web ou da interrupção do funcionamento da página 

web. Contudo, sempre que as circunstâncias o permitam, o Grupo informará o utilizador, com 

antecedência suficiente, da data prevista para a suspensão do conteúdo.  

 

Ademais, em conformidade com os artigos 13º, 15º e 16º do  Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de 

janeiro, tanto Scalpers como as filiais e franchisados do Grupo comprometem-se a informar as 

autoridades competentes e eliminar ou, quando apropriado, bloquear qualquer conteúdo que 

possa afectar ou ser contrário à legislação actual, aos direitos de terceiros ou à moral e ordem 

pública. 

 

 

12. POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

 

Scalpers é o proprietária exclusiva dos direitos relativos a sua página web e às suas redes 

sociais, portanto, todos os conteúdos, design gráfico e códigos que fazem parte de 

https://pt.scalperscompany.com/ e seus domínios são de titularidade exclusiva de Scalpers. Fica 

proibida a reprodução, distribuição, comunicação pública, transformação ou qualquer outra 

actividade realizada com o conteúdo, ainda que as fontes sejam citadas, a menos que se obtenha 

o consentimento prévio, expresso e por escrito da Scalpers. Em consequência, são protegidos 

pela Lei da Propriedade Intelectual. 

Scalpers, não concede qualquer autorização para a utilização de qualquer tipo dos seus direitos 

de propriedade intelectual e industrial ou qualquer outra propriedade ou direito relacionado 

com a página Web, e em caso algum o acesso e a navegação pelos utilizadores implica uma 

renúncia, transferência, licença ou cessão total ou parcial desses direitos por parte da Scalpers 

Qualquer utilização destes conteúdos não previamente autorizada pela Scalpers será 

considerada uma grave violação dos direitos de propriedade intelectual ou industrial e dará 

origem às responsabilidades legalmente estabelecidas. Scalpers reserva-se o direito de exercer 

contra o utilizador as ações judiciais e extrajudiciais correspondentes. 

13. CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Em conformidade com as disposições da actual legislação sobre a Proteção de Dados Pessoais, 

os utilizadores são informados de que os seus dados serão incluídos no Registo de Actividades 

de Processamento de titularidade da Scalpers a fim de poder realizar os serviços contratados. 

Os utilizadores são também informados de que os seus dados também podem ser incluídos nos 

Registos de Actividades de Processamento das empresas do Grupo, na qualidade de 

subcontratantes.  



 
 
 
 

Em conformidade com os regulamentos em vigor, o Grupo informa que os dados serão 

mantidos durante o período de tempo estritamente necessário para o cumprimento das 

obrigações decorrentes dos contratos de compra e venda celebrados, bem como durante a 

validade e/ou subscrição dos programas de fidelidade do Grupo. 

Os dados serão igualmente tratados de forma lícita, justa, transparente, adequada, pertinente, 

limitada, exata e atualizada. Por esta razão, a Scalpers e as outras empresas do Grupo 

comprometem-se a adoptar todas as medidas técnicas e de segurança razoáveis para assegurar 

que estes dados sejam apagados ou rectificados sem demora quando forem inexatos ou não 

verdadeiros.  

Contudo, nem a Scalpers nem nenhuma das entidades do Grupo garantem que as informações 

preenchidas pelo utilizador na página web sejam corretas, fiáveis, actuais, completas ou 

apropriadas. São os utilizadores que introduzem a informação diretamente na página web acima 

mencionada e devido a vários fatores, incluindo a possibilidade inerente de erros humanos e 

técnicos, nem a Scalpers nem nenhuma das entidades do Grupo garantem, nem podem garantir, 

a exatidão ou integridade da informação disponível na página web. 

 

Em conformidade com os regulamentos de proteção de dados, poderá exercer os seus direitos 

de acesso, rectificação, limitação, eliminação, transferência e oposição ao tratamento dos seus 

dados pessoais, bem como renunciar ao consentimento dado para o seu tratamento. O pedido 

deve ser enviado para o seguinte endereço de correio electrónico: 

dataprotection@scalpers.com.es 

14. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR CAUSA DE FORÇA MAIOR  

O cumprimento pelo Grupo de todas ou parte das suas obrigações será suspenso em caso de 

um acontecimento imprevisto ou de força maior que impeça ou atrase o cumprimento. Serão 

considerados como tal, em particular, sem que esta lista seja restritiva: guerra, pandemia, 

motins, insurreições, agitação social, greves de qualquer tipo e problemas de abastecimento 

não imputáveis a Scalpers. 

 

Scalpers informará o cliente de qualquer acontecimento imprevisto ou de força maior no prazo 

de sete dias após a sua ocorrência. No caso desta suspensão dos serviços ser prolongada para 

além de um período de quinze dias, o cliente terá então a possibilidade de cancelar a encomenda 

em curso e esta será então reembolsada nas condições previstas nas presentes Condições Gerais 

de Compra ou em quaisquer outras condições que a regulamentação aplicável possa 

estabelecer. 

 

15.  DIREITO DE MODIFICAR O AVISO LEGAL 

 

mailto:dataprotection@scalpers.com.es


 
 
 
 

O Grupo reserva-se o direito de modificar este aviso legal para o adaptar a qualquer alteração 

ou nova regulamentação, por razões técnicas, por alterações nos serviços oferecidos pelo Grupo 

ou por decisões estratégicas do Grupo. Nestes casos, esta página web fornecerá um aviso prévio 

adequado das alterações a fazer à política de proteção de dados e quando estas entrarão em 

pleno vigor. Nenhuma alteração afetará as encomendas que estão em curso.  

Se o utilizador não estiver satisfeito com as alterações, deverá deixar de utilizar a página web. 

A utilização da página web após as alterações implicará a aceitação das alterações por parte 

dos utilizadores. 

 

 

 

 

16. CONTACTE-NOS 

 

Se tiver quaisquer dúvidas, sugestões, consultas ou reclamações sobre a loja online, pode 

contactar o Departamento de Serviço ao Cliente por qualquer um dos seguintes meios 

 ∙ Telefone +34 955440707  

∙ Endereço de e-mail: hola@scalperscompany.com 

 ∙ Correio para o seguinte endereço: C/Isaac Newton, 4 6 Piso. Sevilha, 41092. Espanha. 

Além disso, temos à disposição dos consumidores e utilizadores Fichas de Reclamações 

oficiais e internas, que podem ser enviadas para o endereço postal e e-mail indicados acima, 

ou em qualquer uma das nossas lojas físicas. Pode solicitá-los ligando para +34 955440707.  

 

O Departamento de Serviço ao Cliente do Grupo atenderá e responderá à sua reclamação o 

mais rapidamente possível, e em qualquer caso dentro de um período máximo de um mês.  

 

17. LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

  

A utilização da nossa página web e os contratos para a compra de produtos através desta página 

serão regidos pela lei portuguesa. 

Qualquer controvérsia decorrente ou relacionada com a utilização da página web ou de tais 

contratos estará sujeita à jurisdição não exclusiva das varas e tribunais portugueses. 

Se estiver a contratar como consumidor, nada nesta cláusula afetará os seus direitos como 

consumidor ao abrigo da lei atual. 

No caso de a disputa não ser resolvida amigavelmente com o Serviço de Apoio ao Cliente da 

Scalpers, o cliente pode aceder à página através da ligação:    

mailto:hola@scalperscompany.com


 
 
 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

Nos termos da Diretiva 2013/11 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2013, 

relativa aos modos alternativos de resolução de conflitos em matéria de consumo e do 

Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 

2013, relativo à resolução de conflitos em linha em matéria de consumo. Independentemente 

do método utilizado para submeter o litígio ao árbitro, o pedido do Cliente deve conter as 

seguintes informações: endereço postal, endereço eletrónico e número de telefone, um breve 

resumo dos factos e provas das ações acima referidas realizadas com o Serviço de Apoio ao 

Cliente da Scalpers. 

 

 


