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“EVERY STEP BRINGS A BENEFIT" 2019 

FULL TERMS AND CONDITIONS OF THE PROMOTION 

 

GEOX SpA, with registered office in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna 

(province of Treviso), Italy. Tax ID and VAT no. IT03348440268 (hereinafter the “Promoter”),   
is running the present promotion called "Every step brings a benefit" (hereinafter "Promotion"), 
valid from 8th January to 8th December 2019. 

Participating in the Promotion means that the participant unconditionally accepts the regulation in 
these "Terms and Conditions", which will be available in all the participating Geox Stores and on 
geox.com, in the "benefeet" section. 

 
1. Beneficiaries 

The beneficiaries of the Promotion are the final consumers over the age of 18 and that are already 

registered in the benefeet programme or who will register during the Validity Period of the Promotion. 

All employees and collaborators of the Promoting Company and any professional involved for any 

reasons in this Promotion (such as, by way of example, Geox Retail employees and collaborators) may 

not participate. 

 
2. Geographic coverage 

The Promotion is valid in participating Geox Stores in Portugal (the full list can be found on geox.com, 

benefeet section) and on geox.com, for purchases with shipping to Portugal. 

The Promotion does not apply to Geox discount outlets. 

 

3. Promotion Period 

The Promotion is valid from 8th January to 8th December 2019. More specifically: 

 Points can be accumulated between from 8th January to 5th December 2019 (inclusive) 

 Discount Vouchers can be used between from 8th January to 8th December 2019 (inclusive) 

After 8th December 2019 points will be reset and any unused discount vouchers will cease to be effective. 

 

4. The "benefeet" programme and the "Every step brings a benefit" Promotion 

benefeet is the loyalty programme by Geox Spa, dedicated to end consumers 18 years or over, offering 

exclusive discounts and benefits. 

Registering for the programme is free and can be done in any participating Geox Store or on geox.com in 

the "benefeet" section. 

All consumers registering for benefeet, as well as consumers who sign up during the Validity Period as 

specified in point 3, will have the opportunity to participate in the "Every step brings a benefit" 

Promotion, as detailed below. 
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5. How to enter 

During the validity period of the Promotion (see point 3), all consumers registering for the 

benefeet programme and who will spend any amount in one of the participating Geox Stores 

or on geox.com (using their “My Geox” account linked their own benefeet profile, and with 

shipping to Portugal) will accumulate "step-points” (hereinafter "points") that may be converted 

into discount vouchers upon reaching the set threshold. 

 
In order to be entitled to the points, consumers must always identify themselves and declare 

themselves as members of benefeet before any receipt is issued (indicating at the checkout their 

surname, first name, mobile phone number or e-mails issued for registration with benefeet, in case  

of instore purchases) or before the conclusion of each transaction on geox.com (using your My Geox 

account connected to their own benefeet profile). 

Failure to do so will result in the loss of the right to the points: once the receipt has been issued or the 

transaction has been completed on geox.com, it is not possible to be awarded said points. 

 
5.1 General rules to collect points: 

For the purpose of this Promotion, consumers will accrue points as follows: 

 1 point for each € spent for the purchase of adult footwear/clothing/accessories; 

 1 point for each € spent for the purchase of cleaning products, insoles, shopping bags, and 

mending/tailoring services (*); 

 2 points for each € spent for the purchase of children's footwear/clothing/accessories (Baby, 

Junior, Teenager). 

 
It should be also noted that: 

 The purchase of gift cards and shipping costs do not contribute to the accrual of points. 

 Points are calculated only on whole figures rounded down to the net value of each 

receipt/transaction (**) for the following products/services: 

o Men's or Women's Footwear, Clothing and Accessories (Adult products): € 1 = 1 point; 

o Baby, Junior, Teen (Children's products) Footwear, Clothing, and Accessories: € 1 = 2 

points. 

Products not included in the above categories - cleaning products, insoles, shopping bags, and 

mending/tailoring services (*) - are considered as "Adult products" for accrual purposes: € 1 = 1 

point. 

Example: a receipt/transaction with 2 products, 1 child (worth € 64.90) and 1 adult (€ 120.90) 

entitles you to 248 points (64 x 2 + 120). 

 

(*) only in participating Geox Stores, as currently not available on geox.com 
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(**) net value of each receipt/transaction means the expenditure for each item: 

 purchased within the same receipt/transaction; 

 net of any applicable discounts and/or associated promotions (sales, 
promotions, etc.). 

 
As for purchases made on the e-commerce geox.com, the points will be credited within 2 

working days of receipt of the price paid, regardless of the method of payment chosen by the 

consumer. 

It is also specified that only items purchased with shipping to Portugal will be entitled to accrue 

the points for the present Promotion. 

Any purchases to be shipped to a different country will not result in points being awarded for this 

Promotion, but - if the Promotion is also running in the destination country - points will be awarded 

for use only in that country, and not summed to the ones earned in Portugal. 

 
Example 1: If a customer registered with this Promotion buys on Geox.com, with shipment of 
the product to a friend in France: as this promotion is also valid in France, the customer will 

accrue points with the French Promotion, to be used according to the relative regulation and not 
summed with any pre-existing points awarded in Portugal. 

 
Example 2: A customer registered with this Promotion buys on Geox.com, with shipment of the 
product to a friend in Switzerland: since this promotion is not running in Switzerland, the 

consumer will not accrue any points. 

 

5.2 Special cases:  

 Using the "Birthday discount"1: 

The 15% "birthday discount" will be applied to the total receipt/transaction's worth, BEFORE 

redeeming the discount voucher. 

 
Example: if I purchase as part of the same receipt/online transaction: a baby item worth €50, an 
adult product worth €100 and a cleaning product worth €8 using the 15% discount for my birthday on 
8 March and redeem the €10 discount voucher accrued with a purchase made on 5 March, the sum to 
be paid will be € 124.30 (*) and I will have accrued 165 points (**). 

(*) (€ 50 + € 100 + € 8) = € 158 - €23.70 (birthday discount) = € 134.30 - € 10 

(redeemed discount voucher); 
(**) 84 points for the baby product (thus obtained: €50 - 15% = €42.50 84 
points) 
+ 85 points for the adult product (thus obtained: €100 - 15% = €85 → 85 points) 
+ 6 points for the cleaning product (thus obtained: € 8 - 15% = € 6.80 → 6 points) 
- 10 points for the 10 € discount voucher. 

 
 In case of additional discounts being applicable 

Purchases that are eligible for additional discounts (e.g. extra discounts, etc.) contribute to the 

accrual of points net of the value of the discount applied. 

 
 Use of vouchers 

 

1 full T&Cs available in the "benefeet" section of geox.com 
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The product purchased with a voucher issued for a return in the participating Geox 

Shop allows you to accrue points on the purchase price specified on the receipt, net of 

any discounts and/or promotions. 

The vouchers cannot be used for purchases on geox.com. 
 

Example a): 

 I have no points; 

 by buying 1 child product worth € 50 I get 100 points; 

 the next day I return the purchased product and the return is associated with my 
benefeet customer code: 100 points are then deducted; 

 if I immediately exchange the purchased product with one of equal value, 100 points will 
be credited back to me; therefore, the points balance after the exchange is 100 points. 
Total balance: 100 points. 

 
Example b) 

 I have no points 

 by buying 1 baby product on sale at the price of €40 I get 80 points 

 the next day I return the purchased product. The return is associated with my benefeet 
customer code: 80 points are then deducted from my balance 

 by not replacing the purchase immediately, a € 40 voucher is issued: this does not generate 
any points: my balance will therefore be zero; 

 On another occasion, I go back to the store and spend the € 40 voucher for the purchase of a 
child product worth € 60, paying €20 difference. 120 points are awarded to my account. Total 
balance: 120 points. 

 
 Returns 

Returns made in Geox Shop and Online do not contribute to the calculation of the net value of the 

products purchased, unlike discounts and promotions. In case of return, the points are calculated by 

applying the "General points accumulation rules", multiplying the values by -1. 

Example: 

 I purchase a child product worth € 50 with a 20% discount. I therefore spend € 40 

 In case of return, my balance will be reduced by 80 points (50 € x -20% → 40 € x 2 points). 

 
 Using the discount vouchers for the "Every step brings a benefit" Promotion 

The discount coupons constitute a separate receipt/online transaction (and therefore do not 

contribute to the calculation of the net value of the purchased product, unlike discounts and 

promotions). 

When using 

a discount voucher, the balance is calculated by multiplying -1 with the nominal value of the discount 

voucher. 

Example: 

On the 18th of May I purchase (4 lines of receipt/online transaction): 

1. a pair of adult shoes worth € 101.12, with a 20% discount; 
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2. a pair of children's shoes worth € 50; 

3. I use a 10 € discount voucher; 

4. I return a baby product worth € 20 and I replace it at the same time with 
another Child product worth the same amount. 

 
Calculating the balance of the receipt/online transaction lines: 

1. +80 points (101.12 € x -20% → 80.90 € rounded down); 2. +100 points (50 x 2); 

3. -10 points (10 € x -1); 

4. -40 points (20 € x -2) for the return and +40 points (20 € x 2) for the replacement 

product. 

Total score from the receipt/online transaction: 170 points (80 + 100 - 10 - 40 + 40). 

 
5.3 Bonus Points:  

 Bonus for Multi-Channel purchases: +50 points 

During Promotion Period, by purchasing at least two Geox products (excluding: cleaning products, 

insoles, shopping bags, and mending/tailoring services, gift cards, shipping costs) via two different 

channels - or at least 1 purchase valid in a participating Geox stores and at least 1 purchase valid on 

Geox.com with shipping to Portugal - consumers will accrue 50 extra points (one-off). 

The bonus will be credited following the second valid purchase. 

The Bonus for Multi-Channel purchases can be combined with the two additional Bonuses described 

below. 

 

 Bonus for linking your benefeet profile to your My Geox account: +20 points 

By linking your benefeet profile to your My Geox account, you will earn 20 extra points (one-off). 

Please note that, in order to be eligible for the bonus, the e-mail address of your benefeet profile and 

the e-mail address of your My account Geox must match. 

 
To link the two profiles and have the bonus awarded, the customer must follow the instructions below 

detailed (either option): 

a) If you are registered with benefeet and you have a "My Geox" account, but you have not yet 

linked the two profiles, log into your My Geox account at geox.com, go to the benefeet 

section and complete the procedure described to connect the two profiles. 

b) If you have subscribed to benefeet, but do not have a My Geox account, go to “LOGIN” , 

create a My Geox account by entering your details, choose the option "I already have a 

benefeet profile and I would like to link it to My Geox account" and complete the procedure 

described. 

c) If you are not registered with benefeet, but you have a My Geox account, log into your My 

Geox account at geox.com, select "benefeet" from the menu and complete the required fields 

to subscribe to benefeet. 

d) If you are not registered with benefeet and do not have a My Geox account, go to “LOGIN”, 

create a My Geox account by entering your details, choose the option "I want to join benefeet 

http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/crea-account
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now" and complete the process. 

NB: if you choose the option "I will join the benefeet program at a later time", 

the bonus will only be accrued if you link your benefeet profile before the end of 

the Promotion. 

 

The bonus will be credited upon completion of the procedure described above. 

NB: the bonus will not be awarded to customers that have linked the two profiles prior to the 

beginning of the Promotion. This bonus can be combined with the "multi-channel purchase" 

bonus and with "events" bonuses. 

 
 Event bonuses: 

Throughout the Promotion, Geox reserves the right to introduce special promotional events, at 

certain Geox Stores and/or on geox.com. The events may affect certain periods of time and/or 

certain ranges of product (excluding: cleaning products, insoles, shopping bags, and 

mending/tailoring services, gift cards, shipping costs) and/or certain categories of benefeet 

members, etc. 

During "special events", Geox will notify the customers registered with benefeet the details, the 

conditions, and the applicable extra points that can be accrued. 

These bonus events can be combined with the "multi-channel purchase bonus" and with the "Bonus 

for connecting your benefeet profile to your "My Geox" account" 

 
5.4 General notes on how to collect points 

 Points can be accumulated until 5 December 2019. From 6 to 8 December 2019 it will only be 

possible to use the vouchers that are still not redeemed. The points will be automatically reset on 9 

December 2019. 

 With reference to purchases made at physical stores, customers will accrue points by making 

purchases in any participating Geox Store in Portugal, regardless from which Geox Store the 

registration to benefeet was made. 

 The Promotion is not retroactive. Therefore, the customer cannot request points for a purchase made 

prior to his/her registration with benefeet, even if the purchase was made during the period of 

validity of the Promotion. 

 The list of Geox Stores participating in the Promotion, which can be consulted in the appropriate 

section of the geox.com website can be updated at any time: the customer cannot therefore request 

points for a purchase made in a Geox Store that has subscribed to the Promotion following the date 

of the purchase. 

 Points accrued by the same customer registered with benefeet, but with different customer codes, 

even if belonging to the same person, cannot be combined. 

 Points earned in multiple Geox Stores on the territory of Portugal and/or on geox.com for purchases 

with shipping to Portugal from the same customer registered with benefeet through a single customer 
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code, are added automatically. 

 The customer registered with benefeet who accumulates points in Geox Stores and/or 

on geox.com in more than one country, has two or more separate points balances that 

cannot be combined (one for each country). Each points balance has its own status and 

the relative advantages and is redeemable only in the country in which the points were 

collected. 

 The customer registered with benefeet can consult his/her own balance points and the 

discount vouchers still available on the receipt or on the order confirmation message shown 

after any purchase on geox.com or on their account. 

 
6. DISCOUNT VOUCHERS 

Once the pre-defined limits are reached, customers will be able to convert the points accumulated 

into Discount E-Vouchers, to be used at a later purchase. 

 
6.1 Points range 

More precisely, a "status" will be achieved at each points range, giving the right to redeem a voucher, 

as described below: 
 

POINTS VOUCHER STATUS DISCOUNT VOUCHER VALUE 

150 Urban Walker €10 

250 Globe Walker €15 

500 Moon Walker €25 

1,000 Star Walker €50 

 

 
6.2 Converting points into Discount Vouchers  

The update of the points balance and the availability of the vouchers will take place: 

- immediately in case of purchases at the Geox Shop 

- for purchases made on the e-commerce geox.com, the points will be credited within 2 working days 

of receipt of the price paid, regardless of the method of payment chosen by the consumer 

 
In case of technical problems, the update will take place within 2 working days compared to the above 

 

Upon reaching each of the thresholds set out in point 6.1, the customer will accrue a Status and can 

freely decide if and when to redeem the corresponding discount voucher: these, accrued in each 

individual threshold, can thus be redeemed individually or be combined, as detailed at the following 

point. 

 
Please note that a balance of intermediate value points between one status and the next will always 

entitle the discount voucher corresponding to the lower status. 
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Example: 180 points entitle you to a €10 voucher, corresponding to the Urban 

Walker status (150 points). 

 
6.3 Methods for using Discount Vouchers 

 Option 1 - Single use of vouchers 

The accrued vouchers can be used individually upon a purchase of equal or greater value. 

In the case of purchases made in the Geox Shop or on geox.com with online payment, where 

the points are credited immediately, the vouchers obtained when the Moon Walker and Star 

Walker status are reached may be used already on the expenditure that gave the right to 

achieving the threshold itself. 

In the case of purchases made on geox.com with payment on delivery, however, where the  

points will be credited upon receipt of the price paid, the vouchers can be used on a subsequent 

purchase. 

In all cases, the voucher must be spent on a purchase of equal or greater value (according to the 

procedures and limits set forth in this document). 

 
 Option 2 - Cumulative use of vouchers 

Alternatively, the discount vouchers can be added together, as shown below: 

 Once the 150 points threshold has been reached, the consumer will acquire the status of "Urban 

Walker" and will be entitled to redeem a € 10 discount to be used on a purchase of equal or 

greater value (according to the procedures and limits set forth in this document). This voucher 

may be used individually or kept, to be used cumulatively with one of the vouchers pertaining to 

the higher thresholds. 

 Once the 250 points have been reached, the consumer will acquire the status of "Globe Walker" 

and will be entitled to redeem a discount of €15, to be used on an expense of equal or greater 

value (according to the procedures and limits set forth in this document). 

If the customer has not yet used the € 10 voucher for the first threshold, he/she can combine 

it with the €15 voucher, thus benefiting from a total discount of €25 (€10 + €15), to be used 

on a subsequent purchase of equal or greater value than the sum of the two vouchers 

(according to the procedures and limits set forth in this document). 

The same ability to combine will also apply to the use of the vouchers related to the Moon Walker and 

Star Walker statuses whose discounts can be used individually or together with the discounts of the 

previous thresholds. 

 
6.4 Reset of the points 

When a voucher is accrued, the points awarded up to that point, which enabled the discount coupon to 

be obtained, are not reset but remain in the points balance of the member, net of discount vouchers 

redeemed in the receipt/online transaction that allowed for the award of the discount voucher itself. 
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Example: 

 I have 400 points and I have not yet redeemed the 2 discount vouchers so far accrued 

(worth €10 and €15). 

 I make a purchase worth €100 on an adult product and reach the threshold of 500 points 

that gives me a €25 voucher. 

 I immediately redeem all 3 vouchers (€ 10 + € 15 + € 25). 

 The balance points to close the receipt will therefore be 450 points (400 + 100 - 10 - 15 - 25) 

 
In case of exceeding the threshold of 1,000 points (Status Star Walker), customers will not be 

entitled to further benefits, but will have their points balance cleared and start collecting again from 

zero. 

 

6.5 Conditions for using discount vouchers  

 Each voucher can be redeemed only once and exclusively by the same member of benefeet who 

has been awarded it; discount vouchers are not transferable to third parties, cannot be 

converted into good merchandise or gift cards or cash or give the right to change in cash. 

 In no case will it be possible to accrue and redeem the same discount voucher several times: 

therefore, by way of example but not exhaustively, if a consumer immediately redeems  a 

matured voucher with the Moon Walker or Star Walker status (see point 6.3), they will not be 

entitled to the voucher again with a subsequent voucher. 

Example: I have 400 points, I spend 100 € on an adult product and I get 500 points 
(Moon Walker status). I decide to use the €25 accrued voucher at the same time. The 
points calculation is: 400 + 100 - 25 = 475 points. If, with a subsequent purchase, I 
reach 500 points again, I will not have the right to a further €25 discount voucher, as 
already accrued and redeemed once. 

 
 The purchase on which the discount voucher (or discount vouchers) is redeemed also 

contributes to the accrual of the points, net of the redeemed voucher(s), and net of any returns, 

provided the purchase is made within 5 December 2019; purchases made from 6 and 8 

December 2019 do not contribute to the accrual of points. 

 Discount vouchers are redeemable only on products at full price (e.g. not on sale or other 

promotion), provided the price of the purchased product is higher than the amount of the 

voucher. 

 The vouchers cannot be redeemed for the purchase of cleaning products, insoles, shopping bags, 

mending/tailoring services, gift cards, mending/tailoring services, shipping costs. 

 The discount vouchers accrued during the Validity Period of the initiative must be used no later 

than 8 December 2019. Once this term has expired, the unused discount vouchers will lose all 

validity. 

 Discount vouchers can only be redeemed in the country where they were earned; therefore, in 

case of purchase on Geox.com you can redeem a voucher only if the country of delivery of the 

product coincides with the country in which the points necessary to achieve the voucher you 
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intend to use have been awarded. Similarly, in the case of purchases in 

participating Geox Stores abroad, it will not be possible to use discount vouchers 

obtained through points accrued with purchases in the territory of Portugal and vice 

versa. 

 
7. RETURNS 

In order to ensure the correct calculation of points, the return of a product purchased at a Geox 

Shop can only take place at the Geox Shop where the purchase was made. 

To make the return, it is essential to show the original receipt of the product purchased: in the 

absence of the original receipt, the correct calculation of points will not be guaranteed. 

To return a product purchased on geox.com, consumers must follow the procedures indicated on the 

site, in the "Returns and Refunds" section. 

In both cases (whether it is a product purchased in a Geox Store participating in the "Every step 

brings a benefit" Promotion, or whether it is a product purchased on geox.com), the return involves the 

reversal of the base points previously originated from the product being returned; the points update will 

be visible on the receipt or on geox.com or on your benefeet account; in case of unforeseen technical 

problems, points updating will be visible within 48 hours. 

If a reversal of points for returns produces a point balance lower than a previously achieved status, 

subsequently achieving the same status a second time will not entitle to the relative discount voucher, 

as already accrued once. 

In the case of a product returned to a Geox Store (not in case of returns online), the benefeet member 

can choose whether to replace the returned product at the same time with another one available at the 

Geox Store paying the difference, or whether to receive a voucher of value equal to the purchase price 

of the returned product. 

Vouchers do not contribute to the accrual of points. The replacement product purchased with a voucher 

allows you to accrue points on the purchase price specified on the receipt, net of any discounts and/or 

promotions. 

 
In case of return of a purchased item using the birthday discount2, the 15% birthday discount remains 

valid only if the goods are returned within the validity period of the birthday discount; if the return is 

made after this deadline, the value of the discount enjoyed at the time of purchase must be paid. 

Examples: 

a) Returned within the validity period of the birthday discount: 

 on the 9th of March (i.e. within the period of validity of the birthday discount) I purchase a child 
product, (whose price, of € 50, went down to € 42.50 by virtue of the birthday discount and 
therefore generated 84 points); 84 points are subtracted and: 

o If I do not replace the product returned with another product at the same time, I receive 
a voucher of € 42.50 (I am not credited with any points) and, if I use the goods voucher 
within the validity period of the birthday discount to purchase a product of the same 

 

2 full T&Cs available in the "benefeet" section of geox.com 
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original price of the returned product (50 €), I will not pay any difference 

and I will be credited 84 points; 

o If I replace the product returned with another child product worth the 
same amount (€ 50) I do not pay any difference and I will be credited 84 
points. 

 
b) Returns beyond the validity period of the birthday discount 

 On 20 March - and therefore beyond the period of validity of the birthday discount - I 
purchase a child product (the price of which, € 50, went down to € 42.50 by virtue of the 
birthday discount and therefore generated 84 points); 84 points are subtracted and: 

o if I do not replace the product returned with another product at the same time, I 
am issued a voucher worth € 42.50 (no point is credited to me); 

o if I replace the product returned with another child product of the same price of the 
returned product (€ 50), I pay € 7.50 - equal to the difference between € 42.50 (cost 
of the product returned after the application of the birthday discount) and € 50 (cost 
of the replacement product that does not benefit from the birthday discount) and I 
am credited with 100 points. 

 
8. Processing of personal data 

Those registering with "benefeet", Geox SpA with registered office in Biadene di Montebelluna (TV),  

Italy, Via Feltrina Centro no. 16, as Data Controller, may use the personal data provided by registered 

users to manage their subscription to the benefeet programme and allow them to access the discounts 

(or prizes) and initiatives referred to in this Regulation. 

The processing will be carried out in compliance with EU Regulation 679/2016, General Data Protection 

Regulation (the "Regulation") and for the entire duration of membership of the benefeet programme. 

By writing to privacy@geox.com, registered consumers will be able to exercise the rights set forth in 

articles 15 to 22 of the Regulation, including accessing their personal data, updating it, deleting it, 

revoking their consent, submitting a complaint to the competent authority for the protection of personal 

data. 

The privacy statement on the processing of personal data of the members of the benefeet programme is 

available in the "benefeet" section 

 
9. Withdrawal from the benefeet programme 

Users wishing to cancel their subscription to benefeet may make a specific request to the e-mail address 

privacy@geox.com, as specified in the privacy notice on the processing of personal data available in the 

"benefeet" section 

Following the request for withdrawal from the programme, the personal data provided by users will be 

deleted, while any remaining points associated with the account and any vouchers issued will be 

cancelled. 

The user will also lose the right to take advantage of any promotion reserved for benefeet members  

(such as, for example, but not limited to, the "Birthday Discount" promotion), even those already 

running. 

 

mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
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10. Amendment to these Full Terms and Conditions 

 

The promoter reserves the right to modify at any time the content of the articles of this 

Terms and Conditions in whole or in part, taking care that the changes made do not affect 

the acquired rights of the members of the programme. Any changes made to the present 

Rules will be communicated in advance to the members in the same way or in equivalent 

forms with which they have come to know the present Regulation 

 
11. ADDITIONAL BENEFITS 

Throughout the Promotion, Geox reserves the right to introduce special promotional events 

dedicated to some categories of benefeet members, which may affect some Geox Stores and/or the 

company's online sales on geox.com. The details of said events (such as duration, products 

concerned, discount applied, and/or loyalty points, etc.) will be notified as applicable to the benefeet 

members concerned and possibly regulated by dedicated Terms and Conditions. 

 
12. CONFLICT RESOLUTION 

Should any dispute, controversy or claim arise out of or in connection with these Full Terms and 

Conditions, both the Promoter and the Participants of the present Promotion agree to be subject to the 

jurisdiction of the Courts in which the Consumer is domiciled, unless otherwise specified by any 

mandatory rule and without prejudice of alternative methods of setting disputes. 
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Termos e Condições da iniciativa promocional 

benefeet "CADA PASSO, UM BENEFÍCIO" 2019 

 
A GEOX S.p.A., com sede social em: via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna 
(TV). NIF e IVA 03348440268., organiza a presente iniciativa promocional chamada "Cada 

passo, um benefício" (doravante "Promoção"), válida a partir de 8 janeiro até 8 dezembro de 
2019. 
A participação na iniciativa implica a aceitação incondicional, por parte do participante, das regras 
contidas nos presentes “Termos e Condições”, que estarão disponíveis em todas as Geox Shop 

aderentes e em geox.com, na secção “benefeet” 

 
1. Participantes 

A Promoção destina-se a todos os consumidores finais maiores de idade, já inscritos no programa 

benefeet ou que se inscrevam durante o Período de Validade da iniciativa. 

Estão excluídos da participação todos os funcionários e colaboradores da empresa Promotora e todos  

os intervenientes profissionalmente envolvidos, a vários níveis, nesta iniciativa (como por exemplo, os 

funcionários e os colaboradores da Geox Retail). 

 
2. Âmbito 

A iniciativa é válida em todo o território nacional, ou seja, nas Geox Shop aderentes em Portugal (lista 

completa em geox.com, secção benefeet) e no site geox.com, para compras com envio para Portugal. 

A iniciativa não é válida nos Outlet Geox. 

 

3. Prazo da Promoção 

A iniciativa é válida de 8 de janeiro a 8 de dezembro de 2019. Mais precisamente: 

 Período de acumulação de pontos: de 8 de janeiro a 5 de dezembro de 2019 (inclusivamente) 

 Período de utilização dos vales: de 8 de janeiro a 8 de dezembro de 2019 (inclusivamente) 

Depois de 8 de dezembro, os pontos serão repostos a zero e os vales de desconto não utilizados perderão 

a validade. 

 
4. O programa "benefeet" e a iniciativa "Cada passo, um benefício " 

benefeet é o programa de fidelização da Geox S.p.A., reservado aos consumidores finais maiores de idade, 

que dá direito de acesso a descontos e a benefícios exclusivos. 

A inscrição no programa é gratuita e pode ser feita em qualquer Geox Shop aderente ou em geox.com na 

secção "benefeet". 

Todos os consumidores inscritos em benefeet, assim como os consumidores que se inscreverem no Período 

de Validade indicado no ponto 3, terão a oportunidade de participar na iniciativa. "Cada passo, um 

benefício", conforme detalhado em seguida. 

 
5. Modalidade de participação e de acumulação de pontos 

Durante o Período de Validade da iniciativa (ver ponto 3), todos os consumidores inscritos em benefeet 

que efetuarem uma despesa de qualquer montante numa das Geox Shop aderentes à iniciativa ou em 
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geox.com (usando a sua conta My Geox ligada ao seu perfil benefeet e com envio para 

Portugal) terão o direito de acumular pontos passo (doravante "pontos") convertíveis, 

quando atingirem os patamares estabelecidos, em vales de desconto. 

 
Para ter direito aos pontos, o consumidor deverá sempre identificar-se e declarar-se como 

inscrito no benefeet antes da emissão de qualquer recibo (indicando na caixa o seu apelido, 

nome, número de telemóvel ou de e-mail declarados ao benefeet) ou antes da conclusão de 

qualquer transação em geox.com (usando a sua conta My Geox ligada ao seu perfil benefeet). 

Em caso contrário, o consumidor perderá o direito aos pontos correspondentes: uma vez que a 

fatura tenha sido emitida ou que a transação tenha sido concluída em geox.com, na verdade, não é 

possível recuperá-los, de forma alguma. 

 
5.1 Regras gerais de acumulação de pontos: 

Para efeitos desta iniciativa, os consumidores acumularão pontos da seguinte forma: 

 1 ponto por cada euro na compra de calçado / vestuário / acessórios de Adulto; 

 1 ponto por cada euro na compra de artigos de limpeza, solas / palmilhas, sacos de compras e 

serviços de reparação / alfaiataria (*); 

 2 pontos por cada euro na compra de calçado / vestuário / acessórios de Criança (Baby, Junior, 

Teenager). 

 
Determina-se que 

 A compra de cartões de oferta e os custos de envio não contribuem para a acumulação de pontos. 

 Os pontos são calculados apenas com base nos valores totais, arredondados por defeito sobre o 

valor líquido, de cada linha de fatura / transação (**) para os seguintes artigos / serviços: 

o Calçado, Vestuário e Acessórios de Homem ou Senhora (artigos de Adulto): € 1 = 1 ponto; 

o Calçado, Vestuário e Acessórios Baby, Junior, Teenager (artigos de Criança): € 1 = 2 

pontos. 

artigos não incluídos nas categorias acima – artigos de limpeza, solas/ palmilhas, sacos de compras 

e serviços de reparação / alfaiataria (*) - são considerados como "artigos de Adulto" para efeitos 

de cálculo da pontuação: 1 € = 1 ponto. 

Exemplo: uma fatura / transação com 2 artigos, 1 de criança (de 64,90 €) e 1 de adulto (de 120,90 

€) dá direito a 248 pontos (64 x 2 + 120). 

 

(*) apenas nas Geox Shop aderentes, já que atualmente não estão disponíveis para compra em 

geox.com 
(**) entende-se por valor líquido de cada linha de fatura / transação a despesa de cada item: 

 comprado dentro da mesma fatura / transação; 

 pelo valor líquido de quaisquer descontos e / ou promoções associadas (saldos, promoções, 
etc.). 

 
Quanto às compras feitas em e-commerce na geox.com, os pontos serão creditados no prazo de 2 dias 

úteis após o recebimento do preço pago, independentemente do modo de pagamento escolhido pelo 
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consumidor. 

Especifica-se também que apenas os artigos comprados com envio para Portugal terão 

direito a acumular pontos para esta iniciativa. 

Eventuais compras para as quais seja necessário o envio para outro país não permitirão 

acumular pontos para esta iniciativa, mas – se esta iniciativa também estiver ativa no país de 

destino – darão direito a pontos válidos e utilizáveis somente naquele país, e não podem ser 

adicionados aos português. 

Exemplo 1: Um consumidor inscrito nesta iniciativa compra na Geox.com, com o envio do 
artigo para um amigo na França: como esta promoção está ativa também na França, o 

consumidor acumulará pontos para a iniciativa francesa, utilizáveis de acordo com o respetivo 
regulamento e não são adicionáveis ao saldo português de pontos preexistente. 

 

Exemplo 2: Um consumidor inscrito nesta iniciativa compra na Geox.com, com o envio do artigo 
para um amigo na Suíça: como esta promoção não está ativa na Suíça, o consumidor não 

acumulará qualquer ponto. 
 
5.2 Casos específicos:  

 Em caso de uso do "Desconto de aniversário"1: 

O "desconto de aniversário", igual a 15%, será aplicado ao total da fatura / transação , ANTES do 

eventual resgate do vale de desconto. 

 
Exemplo: se adquiro na mesma fatura / transacção: um artigo de criança de 50 €, um artigo de adulto 
de 100 € e um artigo de limpeza de 8 € usufruindo do desconto de 15% que recebi pelo meu aniversário 

a 8 de março e resgato o cupão de desconto de 10 € acumulado com uma compra feita em 5 de março, 
o valor a ser pago será de 124,30 € (*) e terei acumulado 165 pontos (**). 

(*) (50 € + 100 € + 8 € ) = 158 € - 23,70 € (desconto de aniversário) = 134,30 € - 
10 € (vale de desconto resgatado); 

(**) 84 pontos pelo artigo de criança (assim obtidos: 50 € - 15% = 42,50 € → 84 
pontos) 
+ 85 pontos pelo artigo de adulto (assim obtidos: 100 € - 15% = 85 € → 85 pontos) 
+ 6 pontos pelo artigo de limpeza (assim obtidos: 8 € - 15% = 6,80 € → 6 pontos) 
- 10 pontos pelo resgate do vale de desconto de 10 €. 

 
 Em caso de aplicação de descontos adicionais 

As compras que devam beneficiar de descontos adicionais (por exemplo, desconto extra, etc.) 

contribuem para a acumulação de pontos sobre o valor líquido do desconto aplicado. 

 
 Em caso de uso de vales de compras 

O produto comprado com um vale de compras emitido contra uma devolução nas Geox Shop aderentes 

permite acumular pontos no preço de compra indicado no recibo, líquido de quaisquer descontos e/ou 

promoções. 

Os vales de compras não podem ser usados para compras em geox.com. 
 

Exemplo a): 

 tenho zero pontos; 

 comprando 1 artigo de criança de 50 € obtenho 100 pontos; 
 

1 os Termos e Condições da iniciativa promocional benefeet "Desconto de Aniversário" podem ser 
consultados na secção "benefeet" do site geox.com 
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 no dia seguinte, devolvo o artigo comprado e a devolução é associada ao 
meu código de cliente benefeet: são assim deduzidos 100 pontos; 

 se trocar imediatamente o artigo comprado por um de igual valor, ser-me-ão 
creditados de novo 100 pontos; portanto, o saldo de pontos após a troca é igual 
a 100 pontos. Saldo total: 100 pontos 

 
Exemplo b) 

 tenho zero pontos; 

 comprando 1 artigo de criança em saldo ao preço de 40 € obtenho 80 pontos 

 no dia seguinte, devolvo o artigo comprado. A devolução é associada ao meu código de 
cliente benefeet: são assim deduzidos 80 pontos do meu saldo 

 não trocando de imediato o artigo, é emitido um vale de compras de 40 €: o vale de 

compras emitido não gera pontos: o meu saldo será assim igual a zero; 

 em seguida, volto à loja e gasto o vale de compras de 40 € na compra de um artigo de 
criança de € 60, pagando a diferença de 20 €. São-me creditados 120 pontos. Saldo total: 
120 pontos 

 
 Em caso de devoluções 

As devoluções nas Geox Shop e na Online não contribuem para o cálculo do valor líquido dos produtos 

comprados, ao contrário dos descontos e promoções. Em caso de devolução, os pontos são calculados 

aplicando as "Regras gerais de acumulação de pontos", multiplicando os valores por -1. 

Exemplo: 

 compro um artigo de criança de 50 €, em promoção com -20%. A minha despesa é assim de 

40 € 

 Em caso de devolução, a minha pontuação será reduzida em 80 pontos (50 € x -20% → 40 € 

x 2 pontos). 

 

 Em caso de uso de vales de desconto da iniciativa "Cada passo, um benefício" 

Os vales de desconto usados constituem uma linha de fatura / transação à parte (e não contribuem 

assim para o cálculo do valor líquido do artigo adquirido, ao contrário dos descontos e das promoções). 

Perante 

um vale de desconto utilizado, a pontuação é calculada multiplicando o coeficiente -1 pelo valor nominal 

do vale de desconto. 

Exemplo: 

em 18 de maio compro (4 linhas de fatura / transação): 

1. um par de sapatos de adulto no valor de 101,12 €, com desconto em promoção de 20%; 

2. um par de sapatos de criança no valor de 50 €; 

3. uso um vale de desconto de 10 €; 

4. devolvo um artigo de criança por 20 € e troco-o simultaneamente por outro artigo de 
Criança do mesmo montante. 

 
Cálculo da pontuação por linha de fatura / transação: 

1. +80 pontos (101,12 € x -20% →  80,90 € arredondados por defeito); 2. +100 pontos (50x 2); 

3. -10 pontos (10 € x -1); 

4. -40 pontos (20 € x -2) pela devolução e +40 pontos (20 € x 2) pelo artigo trocado. 
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Pontuação total devida à fatura / transação: 170 pontos (80 + 100 - 10 - 

40 + 40). 

 
5.3 Pontos Bónus:  

 Bónus por compras Multi-Channel: +50 pontos 

Durante o Período de Validade da iniciativa (ver ponto 3), ao efetuar pelo menos duas 

compras de artigos Geox (excluindo: artigos de limpeza, solas / palmilhas, sacos de compras 

e serviços de reparação / alfaiataria, cartões de oferta, custos de envio) em dois canais 

diferentes - ou pelo menos 1 compra válida numa loja Geox aderente e pelo menos uma compra 

válida em Geox.com com envio para Portugal - os consumidores acumularão um bónus extra de 

50 pontos (uma única vez). 

O bónus será creditado após a segunda compra válida. 

O Bónus para compras Multi-Channel é acumulável com os dois Bónus ulteriores seguidamente 

descritos. 

 
 Bónus por vincular o seu perfil benefeet à sua conta My Geox: +20 pontos 

Ao vincular o seu perfil benefeet à sua conta My Geox, os consumidores ganharão um bónus de 20 

pontos extra (uma única vez). Determina-se que, para ter direito ao bónus, é necessário que o endereço 

de e-mail do seu perfil benefeet e o endereço de e-mail da sua conta My Geox coincidam. 

 
Para vincular os dois perfis e acumular o bónus, o consumidor deverá proceder de acordo com um dos 

seguintes modos (alternativos entre eles): 

a) Se estás inscrito em benefeet e tens uma conta My Geox, mas ainda não vinculaste os dois 

perfis, acede à tua conta My Geox na página geox.com, acede à secção benefeet e conclui o 

procedimento descrito para vincular os dois perfis. 

b) Se estás inscrito em benefeet, mas não tens uma conta My Geox, vai à página geox.com, cria 

uma conta My Geox inserindo os teus dados, escolhe a opção "Eu já tenho um perfil benefeet 

e quero vinculá-lo à conta My Geox" e conclui o procedimento descrito. 

c) Se não estás inscrito em benefeet, mas tens uma conta My Geox, acede à tua conta My Geox 

na página geox.com, seleciona "benefeet" no menu e preenche os campos obrigatórios para 

te inscreveres em benefeet. 

d) Se não estás inscrito em benefeet e não tens uma conta My Geox, acede à página geox.com 

cria uma conta My Geox inserindo os teus dados, escolhe a opção "Eu gostaria de participar no 

benefeet imediatamente!" e completa o procedimento descrito. 

NB: se em vez escolheres a opção "Participarei no programa benefeet mais tarde", o bónus só 

será acumulado se vinculares o teu perfil benefeet antes do termo de validade da iniciativa. 

 

O bónus será creditado o mais tardar dentro de 2 dias úteis após a conclusão do procedimento descrito 

acima. 

NB: O bónus não será reconhecido aos consumidores que já tenham vinculado os dois perfis antes do 

início do período de validade da iniciativa. 

http://www.geox.com/it/my-account
http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/my-account
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Este bónus pode ser acumulável com o "bónus de compra multi-channel" e com os 

"bónus de eventos". 

 

 Bónus de eventos: 

Durante o Período de Validade, a Geox reserva-se o direito de introduzir  eventos 

promocionais especiais, em determinadas Geox Shops e / ou no geox.com. Os eventos 

poderão afetar certos períodos de tempo e / ou determinadas linhas de artigos (excluindo: 

artigos de limpeza, solas / palmilhas, sacos de compras e serviços de reparação / alfaiataria, 

cartões de oferta, serviços de reparação / alfaiataria, custos de envio) e / ou determinadas 

categorias de membros do benefeet, etc. 

Nos casos de ativação de "eventos especiais", a Geox comunicará - aos Consumidores envolvidos 

inscritos no benefeet - os detalhes, as condições e os respetivos pontos extra que podem ser 

acumulados. 

Estes bónus de eventos podem ser acumuláveis com o "bónus de compra multi-channel" e com o 

"Bónus por vincular o seu perfil benefeet à sua conta My Geox" 

 
5.4 Notas gerais sobre os modos de acumulação de pontos 

 Os pontos podem ser acumulados até 5/12/2019. De 6 a 8 de dezembro de 2019, só será possível 

utilizar os vales que eventualmente ainda não tenham sido resgatados. Os pontos serão repostos a 

zero automaticamente a 9/12/2019. 

 Com referência às compras feitas em pontos de venda, os consumidores acumularão pontos fazendo 

compras em qualquer Geox Shop aderente em Portugal., independentemente de qual for a Geox Shop 

em que foi feita a inscrição no benefeet. 

 A iniciativa não tem caráter retroativo. Portanto, o consumidor não pode solicitar pontos para uma 

compra feita antes da sua inscrição no benefeet, mesmo que a compra tenha sido feita durante o 

período de validade da iniciativa. 

 A lista das Geox Shop aderentes à iniciativa, sempre disponível na secção apropriada do site geox.com 

está sujeita a atualização: o consumidor não pode, portanto, solicitar o crédito de pontos para uma 

compra feita numa Geox Shop que tenha aderido à iniciativa em data posterior à compra. 

 Os pontos acumulados pelo mesmo consumidor inscrito no benefeet, mas com códigos de cliente 

diferentes, mesmo que pertencentes à mesma pessoa, não são adicionáveis entre eles. 

 Os pontos acumulados noutras Geox Shop no território de Portugal e / ou no site geox.com para 

compras com envio para Portugal, dum mesmo consumidor inscrito no benefeet através de um único 

código de cliente, são automaticamente adicionados entre eles. 

 O consumidor inscrito no benefeet, que acumula pontos na Geox Shop e / ou através do geox.com em 

mais de um país, possui dois ou mais saldos de pontos diferentes e não podem ser adicionados entre 

eles (um para cada País). Cada saldo de pontos corresponde à atribuição de um determinado nível e à 

obtenção das vantagens associadas a ele e resgatáveis somente no País em que foram acumulados. 

 O consumidor inscrito no benefeet pode consultar o seu saldo de pontos e vales de desconto ainda 

disponíveis no recibo ou no ecrã de confirmação de encomenda após uma compra no site geox.com ou 

na sua conta. 
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6. VALES DE DESCONTO 

Uma vez atingidos os patamares de pontos pré-definidos, os consumidores poderão 

converter os pontos acumulados em Vales de Desconto electrónicos, para serem usados numa 

despesa posterior. 

 
6.1 Patamares de Pontos Estabelecidos 

Mais precisamente, a cada patamar de pontos corresponderá a obtenção de um "nível", que dará 

o direito de resgatar um vale, conforme abaixo descrito: 

PONTOS NÍVEL DO VALE VALOR DO VALE DE 
DESCONTO 

150 Urban Walker 10 € 

250 Globe Walker 15 € 

500 Moon Walker 25 € 

1000 Star Walker 50 € 

 
6.2 Conversão dos pontos em Vales de Desconto  

A atualização do saldo de pontos e a disponibilidade dos vales ocorrerão imediatamente, em caso de 

compras nas Geox Shop; 

para compras feitas em e-commerce na geox.com, os pontos serão creditados no prazo de 2 dias úteis 

após o recebimento do preço pago, independentemente do modo de pagamento escolhido pelo 

consumidor. 

Em caso de problemas técnicos, a atualização ocorrerá dentro de 2 dias úteis no respeito pelo acima 

estabelecido 

 
Ao atingir cada um dos patamares estabelecidos no ponto 6.1, o consumidor acumulará um Nível e poderá 

decidir livremente se e quando resgatar o vale de desconto correspondente: os vales, acumulados nos 

patamares singulares de pontos, podem, realmente, ser resgatados singularmente ou ser combinados 

entre eles, conforme detalhado no ponto seguinte. 

 
Define-se que um saldo de pontos de valor intermédio entre um nível e outro dará sempre direito ao vale 

de desconto correspondente ao nível inferior. 

Exemplo: 180 pontos dão direito ao vale de desconto de 10 €, correspondente ao nível Urban 

Walker (150 pontos). 

 

6.3 Modos de utilização dos Vales de Desconto 

 Opção 1 - Uso singular dos vales 

Os vales de desconto acumulados poderão ser usados individualmente numa despesa de valor igual ou 

superior. 

No caso de compras feitas nas Geox Shop ou em geox.com com pagamento online, onde os pontos são 
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creditados imediatamente, os vales obtidos após obtido o estado de Moon Walker e 

Star Walker poderão eventualmente usados logo na despesa que deu direito a atingir 

esse mesmo patamar. 

No caso de compras feitas no site geox.com com pagamento contra entrega, no entanto, 

dado que os pontos serão creditados após o recebimento do preço pago, os vales poderão 

ser usados numa despesa subsequente. 

Em todos os casos, o vale deverá ser gasto numa despesa de valor igual ou superior (de acordo 

com os modos e os limites estabelecidos no presente documento). 

 
 Opção 2 - Uso combinado dos vales 

Os vales de desconto podem, em alternativa, ser adicionados em conjunto, conforme o exemplo 

mostrado abaixo: 

 Uma vez atingido o patamar de 150 pontos, o consumidor adquirirá o nível de "Urban Walker" e 

terá o direito de resgatar um desconto de 10 € para ser utilizado numa despesa de valor igual ou 

superior (conforme os modos e os limites estabelecidos neste documento). Este vale pode ser usado 

singularmente ou ser guardado e usado cumulativamente com um dos vales dos patamares 

seguintes. 

 Uma vez atingidos os 250 pontos, o consumidor adquirirá o nível de "Globe Walker" e terá o direito 

de resgatar um desconto de 15 €, para ser utilizado numa despesa de valor igual ou superior 

(conforme os modos e os limites estabelecidos neste documento) . 

Se o consumidor ainda não tiver utilizado o vale de 10 € relativo ao primeiro patamar, pode 

combiná-lo com o vale de 15 €, usufruindo assim de um desconto total de 25 € (10 € + 15 €), 

para ser utilizado numa despesa seguinte de valor igual ou superior à soma dos dois vales 

(conforme os modos e os limites estabelecidos neste documento). 

As mesmas regras de combinação também se aplicarão ao uso dos vales relativos aos níveis Moon 

Walker e Star Walker, cujos descontos poderão ser usados singularmente ou em conjunto com os 

descontos dos patamares anteriores. 

 
6.4 Anulação dos pontos 

Na acumulação de um vale de desconto, os pontos acumulados até àquele momento, que permitiram 

obter o vale de desconto, não são anulados, pois permanecem no saldo de pontos do membro, no valor 

líquido dos vales de desconto resgatados na fatura / transação que permitiu a obtenção desse mesmo 

vale de desconto. 

Exemplo: 

 tenho 400 pontos e ainda não resgatei os 2 vales de desconto acumulados até agora (de 10 € e 

de 15 €). 

 Compro um artigo de adulto por 100 € e atinjo o patamar de 500 pontos que me dá o direito a 

um vale de 25 €. 

 Resgato imediatamente todos os 3 vales (10 € + 15 € + 25 €). 

 O saldo de pontos no fecho da fatura será então de 450 pontos (400 + 100 - 10 - 15 - 25) 

 
No caso de ultrapassar o patamar de 1.000 pontos (Nível Star Walker), os consumidores não terão o 
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direito a concessões adicionais, mas terão a oportunidade de ver o seu saldo de pontos 

a zero e começar novamente a acumulação de pontos a partir do zero. 

 

6.5 Condições de utilização dos vales de desconto  

 Cada vale de desconto pode ser resgatado apenas uma vez e exclusivamente pelo  

próprio membro do benefeet que o acumulou; os vales de desconto não são transferíveis 

para terceiros, não podem ser convertidos em vales de compras ou cartões de oferta ou 

em dinheiro e não dão o direito a receber o resto em dinheiro. 

 Em nenhum caso será possível acumular e resgatar o mesmo vale de desconto várias vezes: 

portanto, a título de exemplo, mas não exaustivo, se um consumidor resgatar imediatamente 

um vale acumulado com o estado de Moon Walker ou Star Walker (ver ponto 6.3), não poderá 

numa despesa subsequente ter direito ao vale novamente. 

Exemplo: tenho 400 pontos, compro um artigo de adulto de 100 € e chego aos 500 
pontos (nível de Moon Walker). Decido usar naquele momento o vale de desconto 
acumulado de 25 €. O cálculo dos pontos é: 400 + 100 - 25 = 475 pontos. Se, na próxima 
compra, eu atingir novamente 500 pontos, não terei direito a mais um vale de desconto 

de 25 €, pois já foi acumulado e resgatado uma vez. 

 
 A compra onde é resgatado o vale de desconto (ou vales de desconto) também contribui para a 

acumulação dos pontos, pelo valor líquido do (s) vale (s) resgatado (s), e pelo valor líquido de 

quaisquer devoluções, desde que a compra seja feita até 5/12/2019; as compras realizadas de 

6/12/2019 a 8/12/2019 não contribuem para a acumulação de pontos. 

 Os vales de desconto só podem ser resgatados nos artigos com preço normal (por exemplo, não 

estão em saldo, não estão em promoção), desde que o preço do artigo comprado seja superior ao 

valor do vale. 

 Os vales não podem ser resgatados para a compra de artigos de limpeza, solas / palmilhas, sacos 

de compras, serviços de reparação / alfaiataria, cartões de oferta, serviços de reparação / 

alfaiataria, custos de envio. 

 Os vales de desconto acumulados durante o Período de Validade da iniciativa deverão ser usados 

até 8 de dezembro de 2019. Decorrido esse prazo, os vales de desconto não usados perderão 

qualquer validade. 

 Os vales de desconto só podem ser resgatados no país em que foram obtidos; portanto, em caso 

de compra em Geox.com, só se poderá resgatar um vale de desconto se o país para envio do artigo 

coincidir com o país no qual foram acumulados os pontos necessários para obter o vale que se 

pretende usar. Da mesma forma, no caso de compras em Geox Shop aderentes no extrangeiro, 

não será possível utilizar vales de desconto obtidos através de pontos acumulados com compras 

em Portugal e vice-versa. 

 
7. DEVOLUÇÕES 

Para garantir o cálculo correto dos pontos, a devolução de um produto adquirido numa Geox Shop só 

pode ocorrer na loja Geox Shop onde a compra foi feita. 

Para efetuar a devolução, é indispensável mostrar o recibo original do produto comprado: na ausência do 
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recibo original, não será garantido o cálculo correto dos pontos. 

Para devolver um produto comprado no site geox.com, os consumidores devem seguir os 

procedimentos indicados no site, na secção "Devoluções e Reembolsos". 

Em ambos os casos (quer se trate de um artigo comprado numa  Geox  Shop  aderente  à 

iniciativa "Cada passo, um benefício", quer seja um produto comprado em geox.com),  a 

devolução envolve o estorno dos pontos base originados anteriormente pelo produto que é 

devolvido; a atualização dos pontos será visível na fatura ou em geox.com ou na sua conta 

benefeet; em caso de imprevistos técnicos, a atualização de pontos será visível dentro de 48 horas. 

Quando um estorno de pontos por devolução produzir um saldo de pontos menor do que um nível 

alcançado anteriormente, a posterior obtenção do mesmo nível não dará direito ao respetivo vale 

de desconto, pois já foi acumulado uma vez. 

No caso de um artigo devolvido a uma Geox Shop (não em caso de devolução via procedimento on- 

line), o membro do benefeet pode optar por trocar o artigo devolvido ao mesmo tempo por outro 

disponível na mesma Geox Shop, pagando a eventual diferença, ou se receber um vale de compras de 

valor igual ao preço de compra do artigo devolvido. 

O vale de compras não contribui para a acumulação de pontos. O artigo de troca comprado com um vale 

de compras emitido permite acumular pontos sobre o preço de compra indicado na fatura, pelo valor 

líquido de eventuais descontos e/ou promoções. 

 
Em caso de devolução de um artigo comprado aproveitando o desconto de aniversário2, o desconto de 

aniversário de 15% permanece válido somente se a mercadoria for devolvida dentro do período de 

validade do desconto de aniversário; quando a devolução for feita após esse prazo, o valor do desconto 

obtido no momento da compra deve ser pago. 

Exemplos: 

a) Devolução dentro do período de validade do desconto de aniversário: 

 em 9 de março (ou seja, dentro do prazo de validade do desconto de aniversário) devolvo um 
artigo de criança (cujo preço de 50 €, foi pago por 42,50 € em virtude do desconto de aniversário 
e, portanto, gerou 84 pontos); são-me subtraídos 84 pontos e: 

o Se não trocar ao mesmo tempo o artigo devolvido por outro artigo, recebo um vale de 
compras de € 42,50 (não me é creditado qualquer ponto) e, se usar o vale de compras 
dentro do prazo de validade do desconto de aniversário para comprar um artigo do mesmo 
preço original do artigo devolvido (50 €), não pagarei qualquer diferença e ser-me-ão 
novamente creditados 84 pontos; 

o Se trocar ao mesmo tempo o artigo devolvido por outro artigo de criança do mesmo preço 
(50 €), não pago qualquer diferença e ser-me-ão novamente creditados 84 pontos. 

 

b) Devolução fora do período de validade do desconto de aniversário: 
 A 20 de março – isto é, ultrapassado o período de validade do desconto de aniversário – devolvo 

um artigo de criança (cujo preço de 50 €, em virtude do desconto de aniversário foi pago por 42,50 

€ e, portanto, gerou 84 pontos); são-me subtraídos 84 pontos e: 
o se não trocar ao mesmo tempo o artigo devolvido por outro artigo, recebo um vale de 

compras no valor de 42,50 € (não me é creditado qualquer ponto); 
o se na altura em que devolvo o artigo o trocar por outro artigo de criança com o mesmo 

preço do artigo devolvido (€ 50), pago 7,50 € - igual à diferença entre 42,50 € (custo do 
artigo devolvido após a aplicação do desconto de aniversário) e 50 € (custo do artigo 

 

2 os Termos e Condições da iniciativa promocional benefeet "Desconto de Aniversário" podem ser 
consultados na secção "benefeet" do site geox.com 
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trocado que não beneficia do desconto de aniversário) e são-me 
creditados 100 pontos. 

 

8. Eventuais vantagens adicionais 

Durante o período de validade da iniciativa, a Geox reserva-se o direito de lançar eventos 

promocionais especiais, dedicados a determinadas categorias de inscritos no benefeet, que 

poderão envolver algumas Geox Shop e/ou o e-commerce geox.com. Os detalhes relativos aos 

referidos eventos (tais como a duração, os artigos envolvidos, o desconto aplicado e/ou os pontos 

concedidos etc.) serão comunicados, periodicamente, aos envolvidos inscritos no benefeet e, 

eventualmente, regulados por Termos e Condições ad hoc. 

 

 
9. Tratamento de dados pessoais 

Com a inscrição no "benefeet", a Geox S.p.A., com sede em Biadene di Montebelluna (TV), Itália, Via 

Feltrina Centro no. 16, como Titular do Tratamento de Dados, poderá usar os dados pessoais fornecidos 

pelos consumidores registados para gerir a sua adesão ao programa benefeet e permitir que acedam aos 

descontos (ou prémios) e iniciativas referidas neste Regulamento. 

O tratamento será realizado em conformidade com o Regulamento UE 679/2016, Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (o "Regulamento") e para toda a duração da adesão ao programa benefeet. 

Escrevendo para privacy@geox.com, os consumidores inscritos poderão exercer os direitos estabelecidos 

nos artigos 15 a 22 do Regulamento, incluindo aceder aos seus dados pessoais, atualizá-los, eliminá-los, 

revogar o seu consentimento, apresentar uma queixa à autoridade competente para a proteção de dados 

pessoais. 

A declaração de privacidade sobre o tratamento de dados pessoais das pessoas inscritas no programa 

benefeet está disponível na secção "benefeet" 

 
10. Cancelamento do programa benefeet 

Os utilizadores que desejarem cancelar a sua inscrição no benefeet podem fazer um pedido específico para 

o endereço de e-mail privacy@geox.com, conforme especificado na declaração de privacidade sobre o 

tratamento de dados pessoais disponível na secção "benefeet". 

Após o pedido de cancelamento do programa, os dados pessoais fornecidos pelos utilizadores serão 

eliminados, e todos os pontos restantes associados à conta e quaisquer vales emitidos serão cancelados. 

O utilizador também perderá o direito de usufruir de qualquer promoção - ainda que dentro do prazo de 

validade - reservada às pessoas inscritas no benefeet (como por exemplo, a título meramente 

exemplificativo e não exaustivo, a promoção “Desconto de Aniversário”). 

 
11. Alterações ao regulamento 

A empresa promotora reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, o conteúdo dos artigos deste 

Regulamento, no todo ou em parte, tendo em atenção que as alterações efetuadas não afetem os direitos 

adquiridos dos membros do programa. Quaisquer alterações feitas ao presente Regulamento serão 

comunicadas antecipadamente aos inscritos, da mesma maneira ou de maneira equivalente àquela como 

mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
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tomaram conhecimento do presente Regulamento. 

 

12. Resolução de Conflitos 

Para o conhecimento de qualquer litígio ou controvérsia relativamente à interpretação ou 

aplicação do presente Regulamento, tanto o Promotor quanto os Participantes na presente 

campanha promocional declaram submeter-se à jurisdição dos Tribunais do domicílio dos 

Participantes Consumidores, salvo norma imperativa de natureza contrária, e sem prejuízo dos 

meios alternativos de resolução de litigios. 

 


