
 

 

NOTA DE RENÚNCIA 
 

Completar e devolver por carta registada com aviso de receção para o endereço seguinte: 

LIFECOOLER MULTIPASS –  

Ou via o formulário de contacto acessível através do nosso site, no separador « Ajuda e contactos ».   
 
O reembolso será efetuado para o meio de pagamento utilizado no momento da encomenda. 

Eu abaixo-assinado(a), (apelido, nome próprio)* ......................................................  declaro, pela presente, e em 
conformidade com a legislação sobre a venda à distância, usar do meu direito de renúncia à compra objeto da 
encomenda infra referenciada, dentro do prazo legal. 

 
Endereço de e-mail*: ................................................................................................................................................ 

 
Nome do produto: ..................................................................................................................................................... 

 
Data da encomenda*: ............................................................................................................................................... 

 
Número da encomenda*: .......................................................................................................................................... 

 
Número do produto (número do cheque-presente)*: .............................................................................................. 
 

 
 

 
 

Av. da República, nº 41, 3ºandar, 1050-187 Lisboa

https://packs.lifecooler.com/faq-contact


Motivo da renúncia: .................................................................................................................................................. 

 
Data e assinatura*: ...................................... 

* Campos obrigatórios 

Em conformidade com a Regulamento europeu 2016/679 do parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, as informações recolhidas no presente formulário são guardadas num ficheiro informatizado pela 

Wonderbox SAS e MULTIPASS, para a gestão, processamento e acompanhamento do seu direito de renúncia, em aplicação do artigo 6 parágrafo 1 ponto c) do Regulamento europeu 2016/679. Os Dados que comportam 

um asterisco são necessários ao processamento do seu direito de renúncia. O não fornecimento destes dados tornará impossível o processamento do sue direito de renúncia. Destinam-se à Wonderbox SAS e a todas as 
sociedades que controla e/ou aos seus subcontratantes. Podem ser objeto de uma transferência junto dos subcontratantes situados dentro da UE ou fora desta. Para os dados transferidos para fora da UE, o responsável 

pelo processamento implementou e disponibiliza as devidas garantias visadas pelo artigo 46. 2) ponto c) do Regulamento. Os Dados são conservados durante o tempo necessário ao processamento do seu pedido para 

preencher a finalidade correspondente, bem como todo o tempo em que a nossa responsabilidade poderá vir a ser comprometida na sequência de um processamento e isto, em conformidade com a regulamentação em 

vigor. Para mais informações, clique aqui Política de Confidencialidade.  

Dispõe de um direito de acesso, retificação, eliminação e de portabilidade dos Dados que lhe dizem respeito, bem como de um direito de oposição e de um direito de limitação ao seu processamento. Se desejar exercer 
estes direitos, por enviar uma correspondência para: LIFECOOLER MULTIPASS – Av. da República 4 1 , 3  andar 1050-18 7ÿLisboa, Portugal ou via o formulário de contacto acessível atravésÿdo nosso site, no separador  

«Ajuda e contactos ».Beneficia igualmente do direito de introduzir uma reclamação junto de uma autoridade de controlo. 

https://packs.lifecooler.com/politica_de_privacidade.html
https://packs.lifecooler.com/faq-contact



