Entre:
NiFC 510302440, com clinica na
A empresa Desfile D'ExcelBncia Unipessoal, Ld* Praca Jose Fontana, NQ9C, 1050-129 Lisboa, a d i a r l ~designdud pur L(?OCEROSUDANHA, e neste act0
representada por Carmen Rito, Gerente, na qualidade de 1Q
ACORDANTE
ASFICPJ-Associagao Sindical dos Funciondrios de lnvestigagso Criminal da Pollcia JudiciBria, com sede na
Rua Gomes Freire, nc 174,1169-007 Lisboa, representada por Carlos Garcia, na qualidade de Presidente
da Dirsao Nacional, Pessoa Coletlva nc 501 638 687, a seguir designado por segundo outorgante.

a)

A I IPOCEliO 6 uma entidade que tem como objective proporcionar varios servi~osde
eliminacio de gorduras nao invasivo, fotodepila~80e fototerapias, servigos de epilagio com
cera, manicure e pedicure enhe outros, dotado das mais avangadas tecnologias e produtos, e
que lhe garante um acompanhamento feito por especialistas.

b) A ASFICPJ 6 um Sindicato dotado de personalidade juridica e capacidade legal para o
cumprimento dos seus fins que visa exclusivamente a promogio e defesa dos interesses
economicos, soaais, profissionais e culturais dos seus associados.
Por ambas as partes e de boa-fe, acordam subscrever nos termos este protocolo de colaboraNo mutua:

U6usula Primeira

0s acordantes estabelecem entre si promover a ~0iab0raga0na divulgagzo dos servi~osque o 1Q
ACORDANTE presta, junto dos colaboradores ou associados do 2Q ACORDANTE, que beneficiarao de
condig8es especiais junto do 1QACORDANTE

CIAuwla Segunda

1
. A LIPOCERO compromete-se a oferecer aos colaboradores ou associados do 29 ACORDANTE, e

mediante a apresentagso de um documento comprovativo desse facto, o seguinte:

Na compn de packs defotodepilaeo
10 zonas a
20 zonas a
30 zonas a LIP

oferece 1sessao/zona
oferece 1ses%o/ 3zonas
oferece 1sessao sem limite de zonas

Na wmpra de packs de outms senrip de estaii
?rece10 sessdes de plataformas
Pack 10 sessdes, a LI
oferece 10 plataformas vibratorias t 5 sessdes de
Pack 20 sessdes, a
electroestimulacao
Pack 30 sessdes a LIPOCERO oferece 10 plataformas vibratorias t 5 sessdes de
electroestimulagao + 1massagem adelga~ante/anticelulitica/relaxamento.

Oferta de uma avaliaclo corporal
10%de desconto em servigos de fotodepilaGo
15% de desconto em servi~osde lipoeliminaglo

(Nota:tendo em conta o acima referido, o cliente 56 podera usufruir das ofertas desde que efectue
o pagamento da totalidade das zonas num ~inicoacto. Uma vez que nZo se trata de uma campanha,
o mesmo cliente poderi continuar a comprar w t n s novas zoms e usufruir das ofertas durante o
period0 de vighcia deste protocolo.)

2.

3.

As ofertas acordadas no ponto 1desta clausula serao aplicadas em todos os centros da L I
assim os proprietarios o entendam;
As ofertas acordadas no ponto 1desta clausula nBo serao, em qualquer situatSo, cumulativas com
descontos ou promogdes oferecidos por ocasiao de outras campanhas promovidas pela i IIWCE Rt2.

CYusula Terceira
Competsncia do 20 ACORDANTE

1. Divulgar aos seus colaboradores ou associados, nas suas instalacaes em locais pr6prios
determinados pela direcclo, informagaes sobre a l.POCErSI, servicos que presta e beneficios
protocolares, ou atraves do envio de circulares internas;
2. Divulgar periodicamente aos colaboradores ou associados, informagdes que sejam pertinentes
sobre o Centro.

0 presente protocolo tera a dua
r$oi
de um ano, w m infcio na data de assinatura do memo, sendo
renovavel por igual period0 caso niio seja denunaado por qualquer das partes corn a anteced8Ma
minima de 30 (trinta) dias sobre a data de renovafio. A cessa~a"odo protocolo nos terrnos acima
enunciados niio originara direito a compensa60 alguma para qualquer das Partes.

Celebrado em Lisboa aos 27 de Junho 2013 e feito em dois exemplares sendo um para a LlPclCklO B
outro para o 2s ACORDANTE, sendo que ambos valem coma original.

Peb ASFICPJ

(Assinatura e carimbo)

(Assinatura e carimbo)

