BASES GERAIS DA PROMOÇÃO PNEUS MICHELIN NATAL 2018
Promoção válida de 01 a 31 de Dezembro de 2018, ambos inclusivé, ou até fim de existências
(limitada às primeiras 1.044 operações de mudança de pneus que sejam registadas na página
web natal.oficinapromocao.com), nas oficinas EUROMASTER aderentes e disponíveis em
www.euromaster.pt.
Promoção destinada exclusivamente a clientes particulares propietários de veículos ligeiros que
comprem a pronto pagamento (dinheiro ou cartão de débito). Não é válida para frotas de veículos,
veículos de renting, oficinas, profissionais, empresas ou empregados da rede EUROMASTER ou
MICHELIN.
Na compra e montagem de 2 pneus da marca MICHELIN, o cliente receberá um cheque Pingo Doce
de 20€. Na compra e montagem de 4 pneus da marca MICHELIN, o cliente receberá um cheque
Pingo Doce de 40€. A promoção está limitada a uma participação por BI/CC/NIF. O cliente só pode
registar-se na plataforma estabelecida para este fim, no máximo até 5 dias seguidos após data final da
promoção. Consulte os centros aderentes e mais informação em euromaster.pt.
Promoção válida para as primeiras 1.044 operações de mudança de pneus que sejam registadas no
formulário disponibilizado na página web natal.oficinapromocao.com no período compreendido
entre os dias 01 a 31 de Dezembro de 2018. O registo só é válido se também for anexada a fatura de
compra, digitalizada ou fotografada. A promoção está limitada a uma participação por BI/CC/NIF (o
que for registado na página web deverá ser o mesmo que se encontra na fatura de compra). Também
os campos email e telemóvel deverão ser únicos
O consumidor deverá registar os seus dados de caráter pessoal em natal.oficinapromocao.com aceitar
as condições de proteção de dados e, no caso de pretender receber comunicações comerciais da
Euromaster por correio eletrónico ou outro meio equivalente (SMS, MMS, e-mail), assinalar o
quadrado que encontrará no final do formulário de registo dos seus dados.
Uma vez verificados o cumprimento do regulamento, a fatura de compra e a informação fornecida,
se o consumidor for um dos 1.044 primeiros a registar a sua compra, receberá um código de oferta
correspondente num prazo não superior a cinco dias, contado a partir da data do registo.
O código de oferta será enviado para o endereço de correio eletrónico registado pelo cliente na web
de registo, não sendo a Euromaster responsável no caso do endereço registado esteja errado.
O cliente poderá fazer o download do cheque Pingo Doce para o montante correspondente, de acordo
com as seguintes operações
• Na compra e montagem 2 pneus MICHELIN, recebe um (1) cheque Pingo Doce de 20€.
• Na compra e montagem de 4 pneus MICHELIN, recebe um (1) cheque Pingo Doce de 40€.
A Euromaster reserva-se o direito de substituir, a qualquer momento, os prémios oferecidos por
outros de valor equivalente ou de caraterísticas semelhantes.
A Euromaster não é responsável por erros, omissões, interrupções, supressões, defeitos, atrasos de
funcionamento ou de transmissão, falhas de comunicação, roubo, destruição, acesso não autorizado
ou modificação das inscrições ou por erros que possam ter ocorrido na inscrição e registo dos dados
dos consumidores, devendo estes assegurarem-se, a todo o momento, da correta inscrição e registo
dos seus dados.
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A participação na Promoção implica o conhecimento e a aceitação das caraterísticas e dos limites da
internet.
A Euromaster fica isenta de qualquer responsabilidade se, por motivos de força maior, por
acontecimentos alheios à sua vontade ou por causas justificadas, vier a ser forçada a cancelar,
encurtar, prorrogar, adiar a Promoção ou modificar as suas condições. Em qualquer caso, a
Euromaster reserva-se o direito de prolongar o período de participação.
De igual forma, a Euromaster não poderá ser considerada responsável por nenhum dano direto ou
indireto provocado por uma interrupção, funcionamento defeituoso, suspensão ou final da Promoção,
ou por qualquer outro motivo, nem tão pouco por danos diretos ou indiretos resultantes, seja de que
forma for, pela ligação à página web.
A Euromaster reserva-se o direito de verificar a veracidade dos documentos e da informação
fornecida e de solicitar informação complementar. Qualquer falsa declaração de um participante
implica a sua exclusão da promoção sem direito a prémio. Os formulários com dados incorretos,
incompletos ou falsos serão considerados nulos. A Euromaster reserva-se o direito de empreender as
ações legais necessárias em caso de falsidade das informações ou documentos fornecidos.
Cláusula a incorporar no registo:
Tomei conhecimento e aceito as Condições Legais*.
Aceito o envio de correios electrónicos.
Os dados pessoais serão recolhidos com a finalidade de (i) gerir, administrar, executar e realizar o
presente promoção no estrito cumprimento da Regulamento Europeu Geral de Proteção de Dados
2016/679 e conceder os prémios correspondentes, assim como, no caso em que o proprietário dos
dados expressamente autorizado, (ii) realizar, por qualquer meio, incluindo os meios electrónicos,
actividades de publicidade, promoção ou prospecção comercial, campanhas de fidelização e outras
acções comerciais. O tratamento dos dados é confidencial e serão incorporados num ficheiro da
responsabilidade da Euromaster Portugal Sociedade Unipessoal Lda. Poderá exercer o seu direito de
acesso, rectificação, oposição, supressão, limitação, portabilidade e revogação em qualquer momento
através de carta enviada por correio normal dirigida à Euromaster Portugal - Sociedade Unipessoal
Ldª com sede a Campo Grande 378, 4º A, 1700-096 Lisboa.
Litígios
A legislação aplicável ao presente regulamento é a portuguesa. A resolução de qualquer litígio
derivado desta promoção e da adjudicação dos prémios será tentada extra judicialmente. No caso de
não ser obtido acordo, as partes, para as questões decorrentes da interpretação ou da execução do
presente Regulamento, submetem-se s, com renúncia expressa a qualquer outro ao foro da
comarca de Lisboa. Não será admitida qualquer reclamação apresentada quinze (15) dias após a data
do fim da promoção.
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