Parceiro

Descrição

Alugar GoPro

Na Alugar GoPro podes usufruir destas
populares action cam apenas e quando
necessitares, sem necessidade de as comprar
e deixar encostadas a maior parte do tempo.

Aluguer de 4 dias pelo preço de 2 dias.

Escape Shoes

Na Escape Shoes podes encontrar todo o tipo
de calçado: Merrell – Timberland – Fred Perry
– Fly London – Hunter – Melissa - Ugg
Australia – Birkenstock – Dkode – e muitas
mais

10% de desconto (não acumulável com outras
promoções) - Oferta de voucher de desconto no
valor de 30€ euros trimestralmente via
passatempo (não transferível e válido por 30
dias.)

Na EuroX10 podes encontrar tudo o que
precisas para transformar o teu lar na casa
inteligente dos teus sonhos.

Oferta de descontos exclusivos e equipamentos
para oferecer em passatempos.

Na Globaldata podes encontrar todo o tipo de
equipamentos e componentes informáticos,
smartphones, tablets e mais ainda.

Desconto de 2%

Na GT Competizione podes pôr à prova os
teus dotes de piloto de competição nos
simuladores de corrida.

20 minutos grátis no acto da inscrição (no
Autódromo Virtual da Boavista).

A Hama conta com uma vasta gama de
produtos, acessórios e periféricos para
satisfazer todas as tuas necessidades.

Desconto de 25%.

A Lojas na Net simplifica o processo de
criação de todo o tipo de lojas na web. A
forma mais rápida de entrar no mundo do
eCommerce e chegar a clientes de todo o
mundo.

Desconto de 10%.
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MHD

Na MHD podes reparar todos os teus
equipamentos informáticos (computadores
portáteis, desktop, monitores, impressoras).

Oferta

Desconto de 10% na mão de obra

Parceiro

Descrição

Oferta

nfc.pt

Na nfc.pt poderás encontrar todas as soluções
tecnológicas para tirar partido do NFC para te
simplificar a vida. Das pulseiras NFC aos
packs para lojas, o teu futuro wireless está a
um toque de distância.

Desconto de 10% nos packs NFC.

Origami Kids

Na Origami Kids podes encontrar os melhores
produtos ecológicos para garantir o conforto e
bem estar do teu bebé.

Desconto de 5%.

Tugabox

A Tugabox dá a todas as pessoas o prazer de
receberem uma caixa surpresa com produtos
portugueses.

Desconto de 10% na subscrição única.

We Provide Solutions

A We Provide Solutions disponibiliza-te tudo o
que precisas para colocar os teus sites na
web sem preocupações.

Desconto de 10%.

IDWEB

A IDWEB disponibiliza serviços para a criação
e alojamento de sites na web.

Desconto de 10%.

