Regulamento

Lista de Nascimento ZIPPY

1. A Lista de Nascimento só pode ser requerida pelo pai e/ou mãe do bebé, com idade
igual ou superior a 18 anos ou menores emancipados, constituindo-se como titular(es)
da mesma;
2. Podem ainda requerer a abertura da lista de nascimento, e portanto, titulares da
mesma, os futuros avós, dos bebés, de todos os pais menores e não emancipados;
3. A eliminação/substituição de um ou mais produtos da lista só pode ser efetuada por
indicação expressa do(s) titular(es);
4. A adição de novos produtos na lista de nascimento pode ser requerida por qualquer
ofertante;
5. Só podem integrar a lista de nascimento, os artigos para bebé até aos 24 meses e
artigos pré-mamã;
6. O fecho da lista só pode ser requerido pelos titulares, após o nascimento do bebé ou
efetivar-se-á, automaticamente, 24 meses após data de abertura da mesma;
7. A lista de nascimento pode ser consultada e atualizada em qualquer loja Zippy,
independentemente do local onde foi criada;
8. O preço do artigo no momento de criação da lista é indicativo, o que vigora é o do
momento da compra efetiva;
9. Os produtos da lista estarão, em princípio, disponíveis, salvo rutura de stocks;
10. Para o(s) titular(es) da lista de nascimento poder(em) aceder à promessa de desconto
após o fecho da lista, o valor dos artigos comprados terá que estar compreendido entre um
valor mínimo de 250€ e um valor máximo de 4.000€;
11. O valor da promessa de desconto a receber pelo titular(es) da lista varia de acordo
com o valor dos artigos da lista, nomeadamente:
A. 5% em compras entre 250€ e 499,99€
B. 10% em compras de 500€ a 999,99€
C. 15% em compras superiores a 1000€
12. A promessa de desconto a ser atribuída poderá ser sob a forma de: um vale de
desconto, cartão presente Zippy ou outro meio equivalente, excluindo a promessa de
desconto em numerário;
13. O(s) titular(es) da lista pode(m) receber a promessa de desconto a que tiver(em) direito,
no momento de fecho da lista;
14. O valor da promessa de desconto atribuído terá a validade de 1 (um) ano após a sua
emissão;
15. Durante o período em que a lista está aberta, são permitidas trocas e devoluções, no
prazo máximo de 30 dias, após a compra, mediante a apresentação do talão comprovativo
e embalagem original intacta;
16. Estando a lista de nascimento fechada, apenas são permitidas trocas, por motivo de defeito;
17. Nos casos referidos no ponto 15 supra, a devolução de artigos da lista, que implique a
diminuição do patamar de desconto, irá necessariamente ver refletida a dedução
correspondente da percentagem de promessa de desconto atribuída;
18. O período de garantia dos artigos da lista, tem como referencia a data de entrega dos
mesmos, e não a data de fecho da lista;
19. Apenas é possível associar à lista de nascimento compras efetuadas nas lojas Zippy e
Zippy Kidstore;
20. É possível associar à lista de nascimento, as compras efetuadas nos 30 dias anteriores
à abertura da mesma;
21. A Zippy reserva-se o direito de anular a adesão à lista de nascimento e, em consequência
de tal, não ser atribuído a correspondente promessa de desconto, sobre o valor das
compras, quando for detetado fraude, utilização indevida ou uso comercial no recurso à
Lista de Nascimento;
22. A Zippy não poderá ser responsabilizada no caso de ocorrência de eventos, nomeadamente desentendimentos entre os titulares da lista, relativamente a fechos de listas,
entregas de produtos e levantamentos da promessa de desconto;
23. Apenas o(s) titular(es) da lista te(ê)m legitimidade para fechar a lista ou levantar a promessa
de desconto. Caso pretenda(m) dar esse poder a outra pessoa, deverá(ão) preencher o respetivo
documento de autorização, a solicitar nas lojas Zippy e Zippy Kidstore.
24. Os Pagamentos de artigos associados à lista, efetuados com saldo Cartão Continente ou
Talão de Desconto, não são considerados para o valor total da lista sobre o qual é calculada a
promessa de desconto.

A Zippy diz-lhe tudo o que vai precisar
para o seu bébé.
Vestuário

Bodies
Camisas de cambraia
Camisolas manga comprida
em algodão
Camisolas manga curta em algodão
Calças com pé
Babygrows
Pijamas
Gorro em algodão
Carapins
Meias
Casacos de malha
Chambres
Fraldas de pano

Segurança

Intercomunicador
Luzes de presença
Barreiras de segurança cama
Barreiras de segurança portas/
escadas
Protectores de cantos
Protectores de tomadas

Alimentação

Biberões
Tetinas
Escovilhões de biberão
Escovas de tetinas
Porta biberões térmico
Babetes
Esterilizador de biberões
Aquecedor de biberões
Doseador de leite
Cadeira de Refeição
Prato
Tigela
Talheres
Copo
Termos

Passeio

Cadeira auto
Cadeira de rua
Marsúpio
Cama de viagem
Saco do bebé

Higiene

Toalhas de banho
com capuz
Banheira amovível
Trocador
Sabonete neutro
Escova de cabelo macia
Tesoura de pontas
arredondadas e
corta-unhas
Algodão
Gaze
Compressas
Creme para assaduras
Toalhitas
Termómetro
Termómetro para banheira
Fraldas descartáveis
Soro Fisiologico em
unidoses
Creme Hidratante para corpo

Sono

Chupeta com caixa de
proteção
Corrente de chupeta
Berço | Cama
Cómoda | Roupeiro
Lençóis
Mantas
Cobertores
Edredons
Alcofa
Resguardos
Almofada anti-giro
Colchão
Espreguiçadeira

Brinquedos

Tapete de actividades
Mobiles
Jogos musicais
Mordedor
Parque
Brinquedos para o banho

Os produtos sugeridos nesta lista
são para bebés até aos 12 meses.

