
REGULAMENTO PRODUTOS OUTLET DISPONIBILIZADOS NA LOJA OFICIAL PHILIPS 

A PHILIPS DO BRASIL LTDA. com sede na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, 

Cj. 402, Torre Jacarandá, cidade de Barueri, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

61.086.336/0001-03, realizará em carater promocional, a comercialização de “Produtos de Outlet”, 

sujeito a disponibilidade de estoque. 

O que são os “Produtos de Outlet”?: - São produtos NOVOS oferecidos com descontos oriundos de 

devolução de outros clientes que desistiram da compra, e/ou tiveram a embalagem danificada 

durante sua distribuição.  

Condições dos “Produtos de Outlet”:  Os produtos podem apresentar pequenas avarias tais como 

riscos, amassados, embalagens danificadas ou não estarem em sua embalagem original. 

Triagem e seleção dos “Produtos de Outlet”:  Todos os itens antes de entrar na Philips Outlet é 

passado por uma avaliação técnica para garantir que esteja em perfeitas condições de 

funcionamento, para que possam ser revendidos em nossa loja. 

Período da comercialização dos “Produtos de Outlet”: Tempo indeterminado. 

Abrangência da comerciliazação: Todo o território nacional, onde a Loja Philips tenha parceiro 

logístico ou transportador credenciado para entrega. O consumidor deve verificar a disponibilidade 

da entrega ao consultar o CEP de destino no momento da compra (carrinho), de modo que o Philips 

Store reserva-se o direito de cobrar fretes diferenciados de acordo com as regiões de entrega e a 

não entregar em todas as localidades. 

Quaisquer interessados em adquirir produtos na condição Outlet na loja Philips deverão seguir os 

seguintes passos:  

(1) buscar a categoria OUTLET dispniblizada no site da Philips e verificar os produtos em 

condições promocionais e que constam o selo OUTLET Philips; 

(2) Adicionar o(s) produtos(s) no carrinho e aceitar os termos de condições físicas dos produtos, 

bem como a concordância do restante das disposições contidas neste regulamento. O 

Regulamento pode ser impresso a partir da seleção de impressão, antes de avançar para 

tela seguinte; 

(3) Escolher a forma de pagamento desejada e por fim finalizar a compra. 

 

Garantia:  Permanece para os “Produtos Outlet” a garantia legal e de fábrica à partir da data de 

compra. Maiores informações sobre o prazo de cobertura, consulte o certificado de garantia que 

segue junto com o manual do usuário do produto, sempre respeitando a lesgislação consumerista.  

A garantia não cobre as avárias estéticas como riscos e amassados e/ou por vir em embalagem não 

original, conforme previsão estabelecida neste regulamento, quanto as condições dos produtos 

classificados como “Outlet”.  

 



Devolução e Troca: A disponibilidade de itens em estoque está relacionada à dinâmica de venda da 

empresa. A Philips trabalha com estoque limitado e por esse motivo muitas vezes as oportunidades 

de compra são únicas. Nessas hipóteses, se houver necessidade de troca por ausência de peças ou 

defeito de funcionamento do produto, por exemplo, o consumidor será ressarcido nos termos da 

Devolução de produto com defeito e do Ressarcimento de valores de pedidos cancelados.  

O valor pago será restituído pelo mesmo meio de pagamento utilizado para a compra. Devido ao 

estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar os produtos, apenas devolvê-los e solicitar 

a restituição do valor pago.  

Para efetuar a devolução, acesse: https://www.loja.philips.com.br/institucional/trocas-e-

devolucoes 

A simples participação nesta promoção implicará na expressa aceitação de todas as suas condições 

estabelecidas neste Regulamento. 

Exposição no site: a imagem apresentada no site Philips OUTLET é meramente ilustrativa e não 

corresponde ao estado exato do produto que será entregue. Os produtos outlet são exibidos com o 

selo OUTLET PHILIPS para que se destaquem dos demais e estão organizados em uma unica 

categoria chamada Outlet. 

Embalagem: os produtos poderão ser entregues em sua embalagem original, devidamente 

reparada, ou em nova embalagem (parda, branca ou outra) lacrada. Recuse o recebimento de 

qualquer encomenda que tenha a embalagem violada. 

Conteúdo da embalagem: contém todos os acessórios e manual(is), conforme especificado na 

página do produto e pelo fabricante. 

Funcionamento: todos os produtos outlet foram revisados e estão em perfeito funcionamento. 


