Super Animais – Termos e condições
De 18 de Abril a 29 de Maio de 2017, o Pingo Doce irá realizar uma campanha de coleccionismo
intitulada “Super Animais”, com as condições que abaixo se descrevem:

1. ATRIBUIÇÃO DE CARTAS
1.1. A campanha “Super Animais” destina-se a todos os Clientes Pingo Doce que realizem
compras em qualquer loja Pingo Doce no período de 18 de Abril e 29 de Maio de 2017;
1.2. Por cada 10,00€ de compras (valor líquido de promoções) o Cliente recebe 1 pack de 4
cartas Super Animais, num limite de 15 packs por transacção;
1.3. Se o Cliente apresentar o seu cartão Poupa Mais, ser-lhe-á sempre atribuído 1 pack de
cartas extra por transacção, independentemente do valor final da mesma. A oferta do
pack extra acumulará aos 15 packs máximos, ou seja, neste caso, um Cliente Poupa
Mais tem um limite de 16 packs por transacção;
1.4. A atribuição de cartas está limitada ao stock existente;
1.5. A presente campanha é válida em todas as lojas Pingo Doce e Bem Estar (excepto Pingo
Doce & Go, lojas Code e Spot, restaurantes e postos de abastecimento);
1.6. Para efeitos de transacção habilitada a receber packs de cartas (mínimo de 10,00€ ou
com cartão Poupa Mais), excluem-se os seguintes artigos: bilhetes Porto Santo Line,
cartões presente e acessórios de gás. Artigos de calçado e têxtil vendidos no interior das
lojas Pingo Doce são considerados para as transacções que habilitam a atribuição de
packs;
1.7. A atribuição dos packs será feita no momento da compra, aquando da emissão do talão
correspondente, não sendo possível qualquer atribuição posterior;
1.8. É proibida a venda de packs, sendo obrigatória a compra mínima de 10,00€ para
obtenção dos mesmos;
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2. ÁLBUM + LEITOR DE SOM (ANIMAL FONE)
2.1. Para coleccionar e organizar as cartas, estará disponível para venda em todas as lojas
Pingo Doce um álbum intitulado “Grande Álbum do Explorador” por 0,99€/Unidade;
2.2. Para ouvir os sons dos animais através da banda sonora existente nas cartas, estará
disponível para venda em todas as lojas Pingo Doce um leitor de som intitulado “Animal
Fone” por 4,99€/Unidade;
2.3. Ambos os materiais referidos em 2.1. e 2.2. são limitados ao stock existente;

3. TROCAS E DEVOLUÇÕES
3.1. Os packs de cartas são atribuídos fechados e de forma aleatória. Não é possível realizar
trocas;
3.2. No final de cada transacção com direito a pack de cartas, o Cliente será questionado se
pretende receber esta oferta, mantendo o seu direito de recusar;
3.3. Não serão admitidas devoluções de álbuns e leitores de som (Animal Fones) se se
verificar que os mesmos já foram utilizados;

4. APP SUPER ANIMAIS
4.1. A aplicação Super Animais é gratuita e pode ser descarregada para Android na
Google Play ou iPhone App Store;
4.2. A utilização da aplicação Super Animais não requer nenhum dado pessoal do
utilizador;
A utilização da app Super Animais deverá reger-se pelos termos e condições aplicáveis à
mesma que poderá consultar aqui (www.seamonster.co.za/termos-e-condicoes/)
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5. DIVERSOS
5.1. O Pingo Doce reserva-se o direito de alterar as presentes condições da campanha, sem
qualquer aviso prévio ou comunicação, desde que seja justificável por motivos legais
e/ou factuais;
5.2. O Pingo Doce reserva-se o direito de prolongar a presente campanha para além do
período inicialmente previsto;
5.3. Questões relacionadas com esta campanha deverão ser colocadas ao Serviço de Apoio
ao Cliente, através do número de telefone 808 20 45 45 ou do email
cliente@pingodoce.pt;
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