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Desde que entrou no Mercado em 1989, Carphone Warehouse Group PLC registou um cre~imentofenomenal por
se concentar no apolo aos seus clientes e na construg80 de uma infra-estrutura sem comparagBo com a
concodncia. 0s nossos pianos de expans30 fizeram do Grupo o maior retalhista independente de comunicaglies
m6veis na Eumpa. Actualmente estamos presentes em 10 palses e detemos mais de 2.000 lojas. Acreditamos que o
nosso sucesso assenta na possibllidade de oferecer aos nossos clientes conselhos simples e imparclais e ao
anteciparmos e suplantarmos, em todas as ocasilies, as suas necessidades de comunicag80 (fixa, m6vel e lnternet).

A The Phone House como Llder de Mercado na Area de Retalho de Teiecomunicaglies vem por este meio
apresentar-lhe os seus sewlgos nas Areas Retalho e Empresarial.

.

A nossa eqvipa 6 formada por mais de 30 Gestons come~ialsEmpressriais Qualifkados e mais do 140 lojas que
p a p a c i d a d - p a r a lhe apresentamrpregormsireompeti~orpam
aquisitBo de equipamentos de telecomunka@es, informiltica e acess6rios. Tambkm elaborar um plano gerai de
Telecomunicaglies atraves de parcerias com o grupo FT.
Como agentes oficiais PT Neg6cios permite-nos apresentar a melhor solug30 de tarlfdrio e estrutura (equipamentos)
para a sua empresa em se~iqoscomo Comunica@es M6veis. lnternet Mbvel, lnternet Fixa e TelevisBo.
Todos estes sewi~oscom um Onico intermediirio, com o seu Gestor Qallflcado, disponkel para o ajudar a ter o
melhor sewiv mediante as suas necessidades.
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THE PHONE HOUSE

-

Entre ASFIC/PJ
ASSOCIA~~O
SiNDlCAL dos FUNCIONARIOS de INVESTIGA@O
CRIMINAL, NIPC:
501638687, com sede na R Gomes Freire 174, 1169 - 007 Llsboa, adiante designada por lg Outorgante e
representada neste acto por Carlos Alberto Ambr6sio Garcia designado corn poderes para o aao.

-

The Phone House Com6rcio e Aluguer de Bens e Sewi~os,Lda., NIPC: 502030844, com sede na Rua
Latino Coelho, ne 13,1050-132 Lisboa, adiante designada por 21 Outorgante e representada neste acto par
lo30 Paulo Batista dos Santos designada com poderes para o acto. ------------------------------------------

celebrado o presente p r o t o c o l ~definindo as condigBes em que se ir6 processar a adesio de
colaboradores e familiares directos da la outorgante h The Phone House.

-

Colaboradores da Empresa Todas as pessoas singulares que mantenham corn a Exictos SA, contrato de
trabalho h data de activagio deste protocolo (Outubro 2012). 0 protocolo abrange tambcim 0s (as)
c8njuges e agregado familiar dos colaboradores da empresa.
Agregado Familiar - fimiliares directos (pals, filhos, cdnjuge) ou outros familiares que vivam em
comunh30 de mesa e habitaglo.
The Phone House - Qualquer loja da The Phone House em funcionamento em Portugal Continental e llhas
e departamento B2B PT Neghcios.
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A The Phone House proporciona aos colaboradores da 1 3 Outorgante e respectivo agregado familiar
directo, o acesso a condiq6es especiais de descontos exclusivos. 0 s descontos s3o:

-

1. EquipamentosGSM bloqueados a operador 5% desconto sobre PVP

-

2. EquipamentosGSM desbloqueados de operador 10% desconto sobre PVP
3. Equipamentos de informdtica (portdteis) - 5% desconto sobre PVP

4. Equipamentos Tablet desbloqueados de operador - 10%dexonto sobre PVP
5. Acess6rios de GSM e lnformitica - 20% desconto sobre PVP

Estes descontos podem ser utilizados para aquisiGo de equipamentos ou acesdrios nas lojas em territ6rio
Nacional e departamento intemo B2B da 22 Outorgante. A utiliza~loou a compra de produtos estd
limitada ao stock existente. 0s descontos n3o acumulam com outras promoc6es. A utilizaF30 de vales
pressupoe a venda e compra d ~ m B T i d i r a d u s ~ e m - q u a ~ ~ i a d m a a m c o n s u m i d o r
normal, pelo que a 21 outorgante pode a qualquer momento reservar-se o direito de limitar o nljmero de
unidades wndidas a cada pessoa/entidade de determinado produto.

0s referidos descontos ser3o concedidos aos colaboradores e familiares directos da 1s Outorgante
mediante apresentag30 de um comprovativo de colaborador da mesma ou atraves de mecanica a definir
entre as partes, mas que permita o controlo de atribuig30 de descontos. Esta mednica tendencialmente
passare pelo pedido, por parte dos colaboradores da 1 3 outorgante solicitarem atraves de plataforma Web
da 22 outorgante o acesso ao programa, sendo que posteriormente e ap6s valida~loser6 emitida uma
autorizagso ou vale de desconto para usar nas lojas de retaiho.
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A 11Outorgante compromete-se a:

a) Divulgar internamente o acordo existente aos seus colaboradores
b) Publicitar internamente a parceria existente, nomeadamente em jomal interno, newsletters,
sltio da internet, etc., ou caso pretenda a facultar a 2g outorgante uma listagem com nome e
endere~ode e-mail (ou telefone) dos colaboradores, poderi a 29 outorgante efectuar a
divulga~80.

0 mercado de telewmunica~Zles6, ao nivel da oferta de produto e dos respectivos pre~os,muito volitil.
Assim sendo, a flutuag3o de valores, no que aos equipamentos diz respeito, 6 frequente. Desta forma, a 2Q
Outorgante poder.4 ajustar os descontos com um aviso pr6vio de um mes, devendo comunici-lo por escrito
a l e Outorgante.

0 presente protowlo inicia-se a 15 de Outubro de 2012 e ter6 a duragso de 1ano. efectuada renova~io
automaticamente por perlodos sucessivos de um ano, desde que ambas as partes n%oo denunciem com
oito dias de antecedgncia relativamente ao termo do acordo, atraves de carta registada.
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