
Regulamento 

Campanha PHC CS – Novos Clientes - 2015 

.: Esta campanha é válida para encomendas introduzidas das 9:00H do dia 20 de 
julho até às 23:59H do dia 4 de setembro de 2015. 

.: É apenas válida para encomendas de novos Clientes (novo NIF), isto é, que 
ainda não possuam qualquer Software PHC. 

.: Válida para Portugal, Espanha, Cabo Verde, Moçambique e Angola. 

.: Válida apenas para as gamas PHC Corporate, Advanced e Enterprise CS na 
Versão 17, no formato de licença perpétua. Válida também, nas mesmas 
condições, para produtos PHC Digital CS, PHC Manufactor CS. 

.: Desconto adicional válido somente no 1º Servidor adquirido (Rede, Mono ou 
Rede2) e respetivos utilizadores adicionais: 

- Na gama PHC Corporate CS - 30% de desconto adicional
- Na gama PHC Advanced CS - 20% de desconto adicional
- Na gama PHC Manufactor Manager CS:

• 30% de desconto adicional (aquisição isolada ou conjunta com PHC 
Corporate CS)

- Na gama PHC Manufactor Executive CS:
• 20% de desconto adicional (apenas em aquisição conjunta com PHC 
Advanced CS);
 

Na gama PHC Enterprise CS: 

• Oferta do módulo PHC Digital correspondente ao módulo de software
PHC Enterprise adquirido (1 utilizador por módulo);
• Na compra do módulo PHC Enterprise Contabilidade oferta do PHC
Enterprise XL (1 dispositivo);

.: Estão excluídos desta campanha os módulos PHC Facturação, POS e 
Restauração. 

.: Não estão contemplados: Atualizações, Servidores/Licenças Adicionais, 
Migrações de gamas e descontos noutros produtos ou serviços. 

.: Todas as encomendas devem ter a referência «CMPNOVOS2015» para obter o 
respetivo desconto. 



.: O desconto da presente campanha também incide sobre a margem do 
distribuidor. 
 
.: Esta promoção não é acumulável com qualquer outra promoção, desconto ou 
campanha, ainda que simultaneamente em vigor ou presente nas condições de 
comercialização PHC. 
 
.: A todos os valores acrescerá sempre IVA à taxa legal em vigor. 
 


