BASES DA PROMOÇÃO
A presente campanha «Ganhe até 80 € com a Goodyear» é promovida e gerida por GOODYEAR
PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA, sociedade por quotas com sede em Centro Empresarial Torres de
Lisboa. Rua Tomas de Fonseca, Torre G- 1º Piso. 1600-209 Lisboa- PortugalAvenida da
República,n.º 50, 2.º, Lisboa 1050-196, registada na Conservatória do Registo Comercial da
Amadora com o NIPC 500 129 320, adiante denominada GOODYEAR ou ORGANIZADOR.
Esta promoção tem como objetivo a divulgação e o aumento da venda de pneus da marca
«Goodyear», do conhecimento e da satisfação do consumidor final com este produto.
A participação é voluntária e gratuita.
A participação na promoção «Ganhe até 80 € com a Goodyear» implica a aceitação expressa das
condições descritas abaixo:
A participação está limitada à rede de oficinas aderentes.
1.- ÂMBITO TERRITORIAL DA PROMOÇÃO
A presente campanha será realizada em todo o território Português

2.- DURAÇÃO
Promoção válida para compras e montagem de pneus para automóveis de passageiros, 4x4 e
carrinhas da marca «Goodyear» y/o Dunlop que se realizem entre os dias 1 de agosto e 31 de
agosto de 2020 (ambas as datas inclusive).
A data limite para se inscrever na promoção é 15 de setembro de 2020, até às 24h. Qualquer
informação recebida após esta data não será válida.
Tendo em conta que os prémios estão limitados até final de existencias: 1.000 cartões de
combustível para toda a campanha, a campanha poderá finalizar antes da data estabelecida caso
tenham sido entregues todos os cartões de combustível.
3.- PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS
Podem participar nesta promoção todas as pessoas singulares, maiores de idade e residentes em
Portugal que adquiram e solicitem a montagem de, no mínimo, 2 pneus da marca Goodyear
y/o Dunlop (Automóvel de passageiros, SUV/4x4 ou Carrinha) nas oficinas aderentes à
promoção durante as datas indicadas.
Os participantes serão os proprietários dos veículos e/ou condutores habituais que tenham
comprado e montado os pneus, isto é, aos quais tenha sido emitida a fatura correspondente,
pelo que os dados da fatura e/ou dos documentos e registo solicitados deverão coincidir.

Esta promoção será publicitada ou divulgada nos seguintes meios de comunicação: online, redes
sociais e através de materiais promocionais nos pontos de venda aderentes.
4.- COMO PARTICIPAR NA PROMOÇÃO
Os utilizadores que desejem participar e/ou tenham tido conhecimento da promoção através de
qualquer um dos canais de comunicação descritos, deverão seguir estes passos para obter as
ofertas:
! Comprar e montar, pelo menos, 2 pneus Goodyear y/o Dunlop, num dos centros
aderentes à promoção
➢ Solicitar a fatura que comprova a compra dos pneus.
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https://www.percorremaisquilometros.pt

Para se registar, deve preencher os seguintes dados:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nome e apelidos*
CC/NIF (campo único e exclusivo para cada participante)*
Código postal e localidade*
Número de telemóvel (campo único e exclusivo para cada participante)*
E-mail de contacto*
Anexar a fatura digitalizada da compra dos pneus onde conste o número do CC*

Aceitação das presentes condições que incluem a cláusula de privacidade.*
*Os dados marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Após a conclusão e validação do processo de registo, o utilizador receberá, num prazo não
superior a 20 dias, uma notificação por e-mail com o cheque combustível, o qual poderá ser
utilizado nos postos de abastecimento CEPSA por um determinado valor (consultar o ponto 5 das
presentes condições: Oferta).
O utilizador dispõe de 1 ano para trocar o cheque combustível, a partir da data de receção do email.
Não obstante, para qualquer problema que possa estar relacionado com o cheque combustível,
entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para esta promoção:
➢ Telefone: +351 308 805 262
➢ Por e-mail para: info@percorremaisquilometros.pt

O prazo máximo para a resolução de problemas relativos à promoção é o dia 1 de outubro de
2020.

5.- OFERTA
A oferta consistirá num cheque combustível CEPSA, em formato digital, que pode ser impresso e
trocado fisicamente em postos CEPSA. O valor do vale de oferta será determinado com base nos
pneus comprados abrangidos por esta promoção:
➢ Na compra e montagem de 2 pneus Goodyear com jante até 16” ou inferior: cheque
combustível de 10 €.
➢ Na compra e montagem de 4 pneus Goodyear com jante até 16” ou inferior: cheque
combustível de 20 €.
➢ Na compra e montagem de 2 pneus Goodyear com jante 17” ou 18”: cheque
combustível de 25 €.
➢ Na compra e montagem de 4 pneus Goodyear com jante 17” ou 18”: cheque
combustível de 50 €.
➢ Na compra e montagem de 2 pneus Goodyear com jante 19” ou superior: cheque
combustível de 40€.
➢ Na compra e montagem de 4 pneus Goodyear com jante 19” ou superior: cheque
combustível de 80 €.
A troca do cheque combustível será efetuada em conformidade com as condições particulares,
sendo da responsabilidade do premiado consultar as referidas condições antes de o trocar.
6.- CONDIÇÕES GERAIS
➢ A oferta não poderá ser substituída por outra.
➢ Encontra-se salvaguardado o direito de alterar o presente regulamento, bem como de
incluir ou excluir qualquer operação ou de introduzir qualquer modificação na promoção,
devidamente justificada.
➢ Encontra-se salvaguardado o direito de excluir os participantes que revelem uma conduta
fraudulenta no âmbito da participação nesta promoção.
➢ É da responsabilidade do utilizador final fornecer dados corretos, bem como preencher
todos os campos solicitados ou obrigatórios no âmbito da presente promoção, sendo
responsável pelos prejuízos que possam advir do fornecimento de dados incorretos e
inexatos. As informações que o ORGANIZADOR não considere devidamente preenchidas
poderão ser excluídas da promoção.
➢ Não se assume a 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 obtenção das ofertas, caso surja qualquer litígio.
➢ A GOODYEAR está isenta 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: +352 308 805 262
7.- EXCLUSÕES
➢ Esta promoção é limitada a uma única participação por CC/NIF, que deve, em qualquer
caso, coincidir com o indicado na fatura de compra. O ORGANIZADOR recusará, sem
exceção, qualquer participação que não inclua, no todo ou em parte, os dados pessoais
do utilizador.
➢ Não poderão participar na promoção e, portanto, ser premiados, os funcionários ou
familiares* do ORGANIZADOR, das oficinas aderentes à promoção ou de qualquer
empresa associada ao seu grupo, nem o pessoal da agência de publicidade ou da agência
organizadora que a gere.
➢ Só poderão participar os proprietários dos veículos e/ou condutores habituais que
tenham comprado e montado os pneus, aos quais tenha sido emitida a fatura
correspondente, pelo que os dados da fatura deverão coincidir com o formulário e os
documentos solicitados.
*Familiares: Pai/mãe e/ou irmão/irmã, parentes em primeiro grau de consanguinidade.
8.- DADOS PESSOAIS
Informamos que os seus dados pessoais serão processados pela GOODYEAR 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
➢

Os tratamentos acima mencionados têm 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 de que tem o direito de revogar o
seu consentimento a qualquer momento, sem que isso afete a legitimidade do tratamento
efetuado ao abrigo do consentimento concedido previamente à revogação.
Os dados pessoais que tratamos são dados de identificação, endereços postais ou eletrónicos e
informação comercial.
Informamos também que, exceto por obrigação legal ou consentimento expresso da sua parte,
GOODYEAR PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA, sociedade por quotas com sede em Centro
Empresarial Torres de Lisboa. Rua Tomas de Fonseca, Torre G- 1º Piso. 1600-209 LisboaPortugalAvenida da República,n.º 50, 2.º, Lisboa 1050-196, registada na Conservatória do Registo
Comercial da Amadora com o NIPC 500 129 320.

Também terá o direito de apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção de
Dados, nomeadamente se não tiver obtido satisfação no exercício dos seus direitos.

9.- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Esta promoção rege-se pelo conteúdo destas condições e pela legislação vigente em Portugal.
Quaisquer dúvidas relacionadas com a interpretação ou execução da presente campanha e suas condições
serão resolvidas com recurso aos Tribunais da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro
foro.

