CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “GOODYEAR LE MANS 66”
A presente promoção é gerida pela empresa QUANTUM MARKETING SOLUTIONS S.L. (doravante
“HELLOYALTY” ou “HMM”) com o NIF B64873060 e sede em calle Mandri 38, 2º 2ª, 08022
Barcelona.
O objetivo desta promoção é fomentar e aumentar as vendas de pneus da marca “Goodyear”,
o conhecimento deste produto pelo consumidor final e a sua satisfação.
A participação é voluntária e gratuita.
A participação em “Goodyear Le Mans 66” implica a aceitação expressa das condições abaixo
descritas:
A participação é limitada à rede de oficinas Vulco, Autia e Driver.
GLOSSÁRIO:
Familiar: Pai/mãe e/ou irmão/irmã, parentes de primeiro grau de consanguinidade.
Associado: Qualquer trabalhador contratado direta ou indiretamente pela GOODYEAR ou pelo
ORGANIZADOR.
2. DURAÇÃO
Promoção válida para compras e montagem de pneus de turismo, 4x4 e carrinha da marca
“Goodyear” que se realizem entre o dia 4 de novembro e o dia 31 de dezembro de 2019 (ambas
inclusive).
A data limite para se inscrever na promoção é 31 de dezembro de 2019, até às 24h. Qualquer
informação recebida após esta data não será válida.
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 2 pneus, no mínimo, de jante 17 ou
superior da marca “Goodyear” (Turismo, SUV/4x4 ou Carrinha) nas oficinas aderentes à
promoção durantes 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 documentos e registo solicitados deverão coincidir.
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.
Esta promoção será publicitada ou difundida nos seguintes meios de comunicação: online, redes
sociais e através de materiais de visibilidade nos pontos de venda aderentes.
4. FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO
O horário de participação é de segunda a domingo, 24 horas por dia.

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:
1 - Compra e montagem de, pelo menos, 2 pneus Goodyear de jante 17 ou superior, na rede de
centros aderentes.
2 - Solicitar a fatura que comprova a compra dos pneus.
3 - Registar-se na promoção através do website da ação promocional
www.seuspneusdecinema.com Para se registar, deve preencher os seguintes dados:
• Nome e apelido *
• 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 *
• Anexar a fatura digitalizada da compra dos pneus onde conste o número do CC *
4 - Aceitação das presentes condições que incluem a cláusula de privacidade. *
* Campos obrigatórios.
5 - Após a conclusão e validação do processo de registo, o utilizador receberá, num prazo não
superior a 3 dias úteis, uma notificação por e-mail com os bilhetes de cinema promocionais para
assistir ao “LE MANS 66”, passíveis de troca durante o período de exibição, com estreia prevista
para 15 de novembro de 2019. Este e-mail contém uma hiperligação para os seus bilhetes, ativa
durante 15 dias. Findo este prazo, ou após a data-limite da promoção, deixará de ser elegível
para receber os bilhetes.
O ORGANIZADOR e, quando aplicável, a HELLOYALTY, estão isentos de qualquer
responsabilidade por eventuais erros nos dados fornecidos pelos participantes na Promoção, no
caso de não ser possível identificá-los, bem como no caso de terem introduzido um endereço de
e-mail incorreto. Nestes casos, bem como por qualquer causa não imputável ao ORGANIZADOR
que impeça a entrega das ofertas, considera-se que os participantes renunciaram ao referido
prémio e à apresentação de qualquer reclamação, seja a que título for, ao ORGANIZADOR e/ou
HELLOYALTY.
Não obstante, para qualquer problema que possa estar relacionado com o bilhete de cinema,
entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para esta promoção:
Por e-mail para: info@helloyalty.com.
O prazo máximo para a resolução de problemas relativos à promoção é o dia 31 de dezembro
de 2019.
5. OFERTA
A oferta consistirá em bilhetes de cinema em formato digital que podem ser impressos e
trocados fisicamente nas salas de cinema em Portugal aderentes a esta promoção. O número

de bilhetes de cinema será determinado com base na compra dos pneus abrangidos por esta
promoção:
•
•

Na compra de 2 pneus Goodyear Todas as Estações de 17” ou superior: 2 bilhetes de
cinema para assistir ao filme “LE MANS 66”.
Na compra de 4 pneus Goodyear Todas as Estações de 17” ou superior: 4 bilhetes de
cinema para assistir ao filme “LE MANS 66”.

A troca dos bilhetes de cinema será realizada de acordo com as condições estabelecidas no
presente regulamento.
Para trocar os bilhetes promocionais, é necessário apresentá-los na bilheteria de qualquer um
dos cinemas participantes. A lista de cinemas participantes pode ser consultada em
http://www.seuspneusdecinema.com. Cada bilhete será válido de segunda a domingo para
assistir ao filme “LE MANS 66” durante o período de exibição, com estreia prevista para 15 de
novembro de 2019. O período de validade do bilhete será impresso em cada bilhete num local
visível.
O bilhete é válido de segunda a domingo. Não é válido para lugares VIP ou sessões 3D ou
qualquer outra sessão que implique um aumento em relação ao preço normal do bilhete de
cinema.
Cada código de identificação impresso no bilhete é único e só pode ser trocado por um bilhete
no cinema. Não acumulável com outras ofertas ou promoções em curso.
Caso o bilhete não seja trocado durante o prazo e de acordo com o procedimento estabelecido
nestes Termos e Condições, considera-se que o participante renunciou à oferta, sendo esta
colocada à disposição do Organizador.
Limitada a 1.200 bilhetes de cinema.
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.
✓ Não poderão participar membros da família e/ou associados do ORGANIZADOR ou do
GESTOR da promoção.
✓ 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 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 disputa.

✓ 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.
Por e-mail para info@helloyalty.com, 24h.
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
membros da família do ORGANIZADOR, 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.
✓ 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.
8. DADOS PESSOAIS
Informamos que os seus dados pessoais serão tratados pela da GOODYEAR PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA, na qualidade de responsável pelo tratamento, com a finalidade de gerir a
actividade de publicidade, promoções, concurso de clientes, potenciais clientes e ulteriores
tratamentos.
•
•

TRATAMENTO DE PUBLICIDADE, PROMOÇÕES E CONCURSOS DE CLIENTES E
POTENCIAIS CLIENTES.
TRATAMENTO DE CONCURSOS E REDES SOCIAS

A finalidade dos mencionados tratamentos será tramitar a promoção em que o titular participa,
assim como o envio da publicidade e prospecção comercial, inclusive através de meios
electrónicos, sempre com base no seu consentimento. Assim, informamos que têm direito a
revogar os consentimentos outorgados, a qualquer momento, sem que tal afecte a licitude do
tratamento baseado no consentimento prévio à sua revogação. O tipo de dados cujo tratamento
efectuamos é: de identificação; endereços postais e electrónicos; informação comercial
Informamos que, salvo obrigação legal ou por consentimento expresso da sua parte, a
GOODYEAR PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA não vai ceder os seus dados a terceiros. O titular dos
dados pode exercer os direitos de acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento,
oposição e demais direitos previstos na legislação vigente, dirigindo-se à GOODYEAR PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca – Torre G – 1.
Piso
1600-209
Lisboa
–
Portugal,
ou
através
do
endereço
de email: lopd_goodyear@goodyear.com.
O titular também terá direito a apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de
Protecção de Dados, especialmente quando não esteja satisfeito com o exercício dos seus
direitos.

9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Esta promoção é regida pelo conteúdo destas condições e pela legislação vigente em Portugal.
Caso exista alguma controvérsia relativa ao conteúdo da Promoção e para a sua correta
interpretação, os participantes aceitam que a sua resolução compete aos tribunais de Lisboa,
renunciando a qualquer outro foro que não tenha sido expressamente acordado aqui.

