
TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DECO PROJECT LA REDOUTE 
 

 

1) Os presentes termos e condições regulam o serviço prestado pela La Redoute e a decoradora de 

interiores Ana Rita Soares. A LA REDOUTE PORTUGAL tem sede na Zona Industrial da Barosa, Rua Beco 

dos Petigais, Fracção F, nº45 e 65, 2400-431 Leiria, capital social de 250.000€, registada na Conservatória 

do Registo Comercial de Leiria sob o número único de registo e de pessoa coletiva 501 213 031.  

 

2) O DECO PROJECT apresenta 2 opções de serviço:  

 a) DECO PROJECT soft 

 b) DECO PROJECT plus 

 

3) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DECO PROJECT SOFT: a pessoa interessada em beneficiar deste serviço 

deverá preencher o formulário apresentado e aguardar um contacto e-mail por parte da decoradora 

Ana Rita Soares. Esta resposta acontecerá tão breve quanto possível. De forma a dar seguimento ao 

processo deverá efetuar o pagamento de 60€ (IVA incluído) diretamente à decoradora. Os dados 

bancários para a transferência serão fornecidos por esta, via e-mail. Deverá ainda enviar um 

comprovativo da transferência para o e-mail deco@redoute.pt De seguida, a Ana Rita Soares enviará 

um questionário relacionado com o espaço a decorar. Esta será a base de partida para o projeto de 

decoração. Todos os contactos serão efetuados via e-mail, no entanto, em caso de necessidade poderá 

existir um contacto telefónico por parte da decoradora. 

 

Este serviço engloba a entrega de um MOOD personalizado, um texto com dicas e conselhos de 

decoração do espaço em questão e a lista de artigos La Redoute utilizados no projeto.  

 

Com a entrega do projeto, receberá ainda um voucher de 60€ para utilizar numa compra de valor igual 

ou superior a 299€, na loja online La Redoute. 

 

4) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DECO PROJECT PLUS: a pessoa interessada em beneficiar deste serviço 

deverá preencher o formulário apresentado e aguardar um contacto e-mail por parte da decoradora 

Ana Rita Soares. Esta resposta acontecerá tão breve quanto possível. De forma a dar seguimento ao 

processo deverá efetuar o pagamento de 120€ (IVA incluído) diretamente à decoradora. Os dados 

bancários para a transferência serão fornecidos por esta, via e-mail. Deverá ainda enviar um 

comprovativo da transferência para o e-mail deco@redoute.pt De seguida, a Ana Rita Soares enviará 

um questionário relacionado com o espaço a decorar. Esta será a base de partida para o projeto de 
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decoração. Todos os contactos serão efetuados via e-mail, no entanto, em caso de necessidade poderá 

existir um contacto telefónico por parte da decoradora. 

 

Este serviço engloba a entrega de um projeto 3D, um MOOD personalizado, um texto com dicas e 

conselhos de decoração do espaço em questão e a lista de artigos La Redoute utilizados no projeto.  

 

Com a entrega do projeto, receberá ainda um voucher de 120€ para utilizar numa compra de valor igual 

ou superior a 499€, na loja online La Redoute.  

 

5) A adjudicação deste serviço implica a aceitação das normas acima descritas e diz respeito apenas a 

uma única divisão, indicada no formulário inicial. 

 

6) A fatura do serviço DECO PROJECT é enviada pela decoradora Ana Rita Soares após receção do 

comprovativo de pagamento. 

 

7) A La Redoute Portugal reserva-se o direito de alterar a qualquer momento o presente regulamento, 

tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação no blog Magazine de Tendências ou em 

qualquer outro link designado e divulgado, previamente, pela La Redoute Portugal.  

 

8) A La Redoute Portugal reserva-se o direito de modificar ou suspender o serviço, em qualquer 

momento, no caso de anomalia informática ou em caso de verificação de atuações que possam indiciar 

a prática de ilícitos criminais.  

 

9) Qualquer situação extraordinária, não prevista neste regulamento, será apreciada e decidida pela La 

Redoute Portugal.  

 

10)  Para qualquer questão relacionada com o funcionamento deste serviço poderá contactar-nos da 

seguinte forma: 

-por mail: deco@redoute.pt 

-por Correio: La Redoute, Apartado 156, 2404-970 Leiria Codex 

- por telefone: 707 20 10 10  

 

A LA REDOUTE PORTUGAL é membro da ACEPI – Associação Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa 

- em Portugal e as suas bases de dados pessoais estão devidamente registadas na Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, nos termos da lei. 


