Termos e Condições de utilização da Poupadinha
1. A presente campanha é válida para residentes em Portugal, maiores de 18 anos. A oferta
não pode ser usada conjuntamente com qualquer outra oferta promocional das entidades
envolvidas e é válida até 15 de julho de 2018.
1.1 A oferta é limitada a 1 poupadinha por abastecimento e ao stock existente de 180.000
poupadinhas e de 62.000 brindes: 12.000 mini cachecóis, 9.000 panamás, 3.500 viseiras, 12.000
óculos, 7.500 lenços, 2.500 bandanas, 7.500 bandeiras de mão, 6.000 apitos e 2.000 bolas.
2. A oferta é válida para clientes que efetuem um abastecimento de valor a pagar (após
descontos) igual ou superior a 30€ num dos postos de abastecimento Pingo Doce Prio (exceto
postos automáticos) aderentes à campanha, entre 1 e 30 de junho de 2018, e recebam uma
poupadinha. Caso as poupadinhas esgotem antes do dia 30 de junho de 2018, a campanha
será encerrada.
3. A poupadinha concede ao seu beneficiário o direito a receber uma das seguintes ofertas,
presentes na poupadinha e de acordo com a disponibilidade existente:
a) Brinde: mini cachecol, panamá, viseira, óculos, lenço, bandana, bandeira de mão, apito
ou bola.
b) Desconto de 3€, aplicável no abastecimento de valor a pagar (após descontos) igual ou
superior a 30€, em qualquer combustível, nos postos Pingo Doce Prio.
c) Desconto de 3€, aplicável numa compra de valor a pagar (após descontos) igual ou
superior a 30€, efetuada em qualquer loja Pingo Doce, exceto Pingo Doce & Go. Exclui Porto
Santo Line, Cartão Presente, Acess. Gás, Restaurantes Sítio do Costume do Pingo Doce, Code+
Spot e artigos adquiridos a crédito. Desconto adicional ao valor líquido de compra.
4. Para usufruir da oferta brinde, entregue a poupadinha no posto e escolha o brinde da sua
preferência de acordo com a disponibilidade existente. Para usufruir do desconto de 3€ num
abastecimento, faça um abastecimento de valor a pagar (após descontos) igual ou superior
a 30€ num Posto Pingo Doce Prio e entregue a poupadinha no momento do pagamento. Para
usufruir do desconto de 3€ numa compra, faça uma compra de valor a pagar (após
descontos) igual ou superior a 30€ em qualquer loja Pingo Doce, exceto Pingo Doce & Go,
Porto Santo Line, Cartão Presente, Acess. Gás, Restaurantes Sítio do Costume do Pingo Doce,
Code+ Spot e artigos adquiridos a crédito e apresente a poupadinha no momento do
pagamento. Aconselha-se a verificação da aplicação do desconto no seu talão de compra.
4.1 Caso não cumpra os pontos 2 e 4 destes Termos e Condições, ser-lhe-á cobrado o preço
normal da oferta aquando do pedido da mesma.
4.2 Cada poupadinha só poderá ser utilizada uma vez, não podendo ser reutilizada.

5. A oferta é pessoal, intransmissível, não tem valor monetário e não pode ser vendida,
oferecida, doada, cedida, trocada, substituída, devolvida nem é remível em dinheiro.
6. A oferta não é cumulativa entre si nem com qualquer outra oferta promocional.
7. A oferta terá de ser rebatida até 15 de julho de 2018. Após esta data, a oferta não será
válida nem passível de ser usufruída.
8 Ao participar nesta campanha está a declarar que tem conhecimento integral e aceita os
presentes Termos e Condições.
9. Os promotores não poderão ser responsabilizados por poupadinhas ilegíveis, danificadas,
rasgadas, incompletas, falsificadas, rasuradas, duplicadas ou que não correspondam às
condições da oferta nem por brindes danificados.
10. No decorrer da utilização da poupadinha, aplicar-se-ão os Termos e Condições do
parceiro no espaço de usufruto.
11. Não serão aceites fotocópias ou digitalizações de Poupadinhas, sendo obrigatória a
entrega do original para rebate da oferta.
12. Os promotores, seus agentes e distribuidores não poderão ser responsabilizados por perda,
roubo, danos, extravio ou colocação em parte incerta das poupadinhas e/ou da oferta e
reservam-se o direito de retirar ou alterar os presentes Termos e Condições, em casos de força
maior. Poupadinhas e/ou ofertas perdidas ou danificadas não serão substituídas.
13. Os promotores, seus agentes e distribuidores não aceitarão nenhuma responsabilidade
nem pedidos de reclamação relativamente à oferta, nem à gestão e prestação do serviço
associado à mesma.
14. Os promotores, seus agentes e distribuidores não são responsáveis por acidentes,
problemas de saúde, nem por danos físicos, mentais ou materiais que o beneficiário possa,
direta ou indiretamente, causar ou vir a sofrer aquando da utilização da oferta.
15. É da responsabilidade do beneficiário da oferta assegurar-se de que possui as condições
físicas e de saúde necessárias para a utilização da oferta.

16. Caso ocorram acontecimentos imprevistos fora do controlo dos promotores, seus agentes
e distribuidores, e/ou motivos de força maior e/ou quaisquer circunstâncias que perturbem o
regular decorrer da presente promoção, os promotores, seus agentes e distribuidores reservamse o direito de, discricionariamente, retirar, cancelar, alterar ou de substituir a oferta por outra
de valor semelhante, sem que seja devida qualquer compensação aos beneficiários, seja a
que título for, por parte dos promotores, seus agentes e distribuidores na sequência da decisão
por estes tomada. A decisão dos promotores, seus agentes e distribuidores é final e irrecorrível.
17. Os promotores reservam-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições a todo o
tempo durante o período promocional e de usufruto da oferta bem como desclassificar
beneficiários que violem ou tentem violar os presentes Termos e Condições.
18. Quaisquer reclamações sobre a campanha deverão ser dirigidas por escrito e enviadas
por correio para TLC Marketing, Av. D. João II, Edifício D. João II, nº46, 6º A, 1990-095 Lisboa.
Não serão aceites reclamações que não sejam relativas ou não se encontrem abrangidas
pelos presentes Termos e Condições ou efetuadas após o término de validade da oferta. Para
qualquer esclarecimento sobre a campanha, poderá contactar a TLC Marketing através do
telefone 308 811 290 (disponível nos dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h).
19. A informação publicada é a correta na altura da sua publicação. Qualquer má
interpretação ou tentativa fraudulenta para o não cumprimento na íntegra dos presentes
Termos e Condições invalidará automaticamente a possibilidade de o beneficiário poder
usufruir da oferta e absolverá os promotores de todas as responsabilidades perante o
beneficiário. Todas as informações constantes no material de comunicação da campanha
fazem parte dos Termos e Condições.
20. Todas as participações que não cumprirem os presentes Termos e Condições serão
consideradas inválidas e não permitirão o usufruto da oferta.

