
CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “Campanha de Outono Vulco” 

A promoção “Campanha de Outono Vulco” é promovida e gerida pela GOODYEAR TIRES PORTUGAL, 

UNIPESSOAL, LDA (VULCO) com sede social em Rua Tomas da Fonseca, Torre G -1º Piso, 1600-209 

Lisboa  com o NIPC 500 129 320, doravante VULCO ou o ORGANIZADOR. 

O objetivo desta promoção é promover e incrementar o tráfego nas oficinas VULCO e incentivar o 

conhecimento e a satisfação do utilizador final. 

A participação é voluntária. 

Ao participar na “Campanha de Outono Vulco”, compromete-se com a aceitação expressa das 

seguintes condições: 

A participação limita-se às oficinas da rede Vulco que se encontrem na lista de oficinas aderentes à 

atual promoção, que pode ser consultada em: 

https://www.vulco.pt/  

GLOSSÁRIO: 

Familiar: pai/mãe e/ou irmão/irmã, parentes de primeiro grau de consanguinidade. 

Canal Vulco: grupo de clientes especialistas em pneus e mecânica rápida cujo negócio consiste na 

venda direta a clientes finais e que pertencem à rede VULCO.  

1.- ÂMBITO TERRITORIAL DA PROMOÇÃO 

Esta promoção será realizada em todo o território espanhol y portugues: península, Canárias, 

Baleares, Ceuta e Melilla. 

2.- DURAÇÃO 

Promoção válida para a aquisição de qualquer produto e/ou serviço faturado, cujo montante seja 

superior a 150€, nas oficinas VULCO aderentes à promoção, realizada entre 9 de Setembro e 15 de 

Outubro de 2019. Não obstante, a duração pode variar se o limite máximo de ofertas for atingido 

antes da data de conclusão da campanha. 

3.- PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS. 

Podem participar nesta promoção todas as pessoas físicas, maiores de idade e residentes em 

território portugues que adquiram qualquer produto e/ou serviço nas oficinas VULCO aderentes à 

promoção durante as datas indicadas e cujo montante da fatura seja superior a 150€. 

Os participantes serão os clientes (utilizadores finais) a quem se tenha prestado e faturado serviços 

e/ou produtos das oficinas VULCO aderentes à promoção com um valor superior a 150€. 

Esta promoção será publicitada ou divulgada nos meios de comunicação: online, nas redes sociais e 

através de materiais promocionais nos pontos de venda aderentes.  
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Limites e restrições: 

• Esta promoção encontra-se limitada ao stock existente: um total de 2.500 chapéus de chuva 

Vulco distribuídos pelas oficinas VULCO aderentes à promoção.  

• Uma vez esgotado o stock, mesmo que ainda não tenha terminado o período promocional, 

a promoção será dada como finalizada. 

• Não poderão participar na Promoção e, portanto, ser premiados, os funcionários da VULCO 

ou os seus familiares, as oficinas aderentes à promoção ou qualquer empresa associada ao seu 

grupo, o pessoal da agência de publicidade ou da agência organizadora que a gere. 

• Apenas poderão participar as pessoas físicas que tenham adquirido produtos e/ou serviços 

nas oficinas Vulco aderentes à promoção por um montante superior a 150€, ou seja, em cujo nome 

se tenha emitido a fatura correspondente. 

• Será válida apenas uma única participação por pessoa física. 

 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA OFERTA 

Consulte previamente a disponibilidade das ofertas e as condições na oficina que tiver 

selecionado. 

1- Possuir uma fatura cujo montante seja superior a 150€, relativa a produtos e/ou 

serviços adquiridos numa oficina Vulco aderente à promoção, no período de duração 

da mesma. 

2- Solicitar a fatura de compra no momento da aquisição dos produtos e/ou serviços. 

3- Solicitar diretamente a oferta à oficina que lhe tenha entregado a fatura: o saco 

desportivo Vulco. 

Ao efetuar a compra, a oficina irá entregar-lhe, juntamente com a sua fatura de compra, a oferta 

mencionada na promoção. Na referida fatura deverá constar que a oferta foi entregue e o utilizador 

deverá assinar um comprovativo de receção para que fique registado. Caso alguma destas duas 

circunstâncias não ocorra, o ORGANIZADOR não se responsabilizará pela entrega da oferta nem por 

qualquer indemnização. 

Uma vez esgotado o stock, o ORGANIZADOR não se responsabilizará por ofertas que não possam 

ser obtidas nas oficinas aderentes. 

Não obstante, para qualquer problema que possa estar relacionada com a oferta direta, entre em 

contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para esta promoção: 

Telefone: +34 917 461 840 

 Por e-mail para: info@vulco.es 

O prazo máximo para a resolução de problemas relativos à promoção é o dia 15 de junho de 2019. 

 

 



 

4.- OFERTA 

Ao receber a fatura da compra superior a 150€ nas oficinas Vulco aderentes à campanha, o 

participante receberá diretamente a seguinte oferta: 

Chapéu de Chuva Vulco. 

Limitado ao stock existente. 

O ORGANIZADOR poderá substituir a oferta da promoção por outra de valor similar, se, por razões 

alheias à sua vontade ou em caso de força maior, ficar impedido de poder fornecer as ofertas 

mencionadas. Nesse caso, terá de avisar e informar os participantes desta promoção acerca da 

situação, através dos mesmos meios que usou para publicitar a oferta. 

5.- CONDIÇÕES GERAIS 

✓ A oferta não poderá ser substituída por outra. 

✓ Encontra-se salvaguardado o direito de alterar as atuais condições e de incluir ou excluir 

qualquer operação, bem como de introduzir qualquer modificação na promoção, desde que 

devidamente justificada. 

✓ Encontra-se salvaguardado o direito de excluir os participantes que revelem uma conduta 

fraudulenta no âmbito da participação nesta promoção. 

✓ Não se assume responsabilidade por qualquer perda ou roubo da oferta, uma vez 

devidamente entregue ao premiado. 

✓ O ORGANIZADOR reserva-se o direito de se certificar do correto procedimento e 

conformidade com os requisitos desta promoção em caso de necessidade de comprovativo 

de entrega das ofertas, caso surja qualquer disputa. 

✓ O ORGANIZADOR está isento de qualquer indemnização em caso de deteção de má gestão 

e/ou não conformidade que seja da responsabilidade única e exclusiva da oficina que violou 

estas condições. 

O número de telefone de consulta da promoção é: +34 917 461 840 

6.- PROTEÇÃO DE DADOS 

Informamos que os seus dados pessoais serão processados pela GOODYEAR TIRES PORTUGAL, 

UNIPESSOAL, LDA, na qualidade de responsável pelo seu tratamento, com o objetivo de gerir 

atividades publicitárias, promoções, concursos de clientes, potenciais clientes e respetivo 

tratamento subsequente. 

• TRATAMENTO DE PUBLICIDADE, PROMOÇÕES E CONCURSOS DE CLIENTES E POTENCIAIS 
CLIENTES. 

• TRATAMENTO DE CONCURSOS E REDES SOCIAIS 
 

O tratamento acima mencionado tem como finalidade processar a atual promoção em que 

participa, bem como enviar publicidade e prospeção comercial, incluindo através de meios 

eletrónicos, com o seu consentimento. Também informamos que tem o direito de revogar o seu 



consentimento a qualquer momento, sem que, no entanto, isto afete a legalidade do tratamento 

efetuado ao abrigo do consentimento concedido previamente à revogação. 

A tipologia dos dados pessoais tratados por nós é de identificação; endereços postais ou eletrónicos; 

informação comercial. 

Informamos também que, exceto por obrigação legal ou consentimento expresso da sua parte, a 

GOODYEAR TIRES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA não irá ceder os seus dados a terceiros. O utilizador 

final pode exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e demais direitos 

previstos na lei vigente, contactando a GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A. (Dpto. Jurídico) C/ 

Campezo nº1 Edificio 6, 4ª planta, Parque Empresarial Las Mercedes 28022 Madrid ou através do 

endereço de e-mail: lopd_goodyear@goodyear.com.  

 

Você pode ver nossas informações adicionais detalhadas sobre proteção de dados em nosso site: 

https://corporate.goodyear.com/en-US/terms-conditions-and-privacy-policy/global-privacy-

policy.html. 

7.- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Esta promoção é regida pelo conteúdo destas condições e pela legislação vigente em Portugal. 
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