BASES DA PROMOÇÃO CONFORTAUTO
“CONFORTAUTO SETEMBRO 2020”

PRIMEIRA.- Empresa Organizadora
A entidade comercial MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A. (doravante MEPSA), com C.I.F. A-20003570,
com domicílio na Avenida De los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, prevê realizar uma promoção a
nível nacional que se desenrolará de acordo com o estabelecido nas presentes bases.
Se, por causas de força-maior, for necessário adiar, modificar, anular ou repetir as condições da
campanha, este facto será notificado a todos os participantes, dando-lhe à modificação o mesmo grau
de publicidade que às presentes bases.
Promoção limitada a 4000 unidades de pneus MICHELIN das gamas Ligeiro ou 4x4/SUV. Promoção
limitada a 8 pneus por CC/NIF e/ou correio electrónico.
SEGUNDA.- Período Promocional
A promoção decorrerá de 1 a 30 de setembro de 2020, ambos inclusive (doravante, Período
Promocional).
TERCERA.- Gratuidade
A presente promoção será gratuita de tal modo que a participação não significará um aumento dos
preços dos produtos nem serviços promovidos, nem tornará necessário pagar nenhum montante
adicional pelos consumidores.
QUARTA.- Legitimação para participar
Poderão participar na campanha promocional todos aqueles consumidores maiores de 18 anos com
domicílio em território nacional que, durante o período promocional, realizem uma operação de compra
e montagem de pelo menos (2) pneus de ligeiro o 4x4/SUV da marca MICHELIN, tal como se indica na
cláusula QUINTA das presentes Bases Legais, numa das oficinas CONFORTAUTO aderidas à promoção.

QUINTA.- Mecânica promocional e descrição de prémios
Todos os consumidores que, durante o período promocional, realizarem nas oficinas CONFORTAUTO
aderidas uma operação de compra e montagem, e que forneçam os seus dados pessoais na web
promocional, conseguirão um dos seguintes cheques virtuais de combustível (adiante, cartão
combustível):
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Pela compra e montagem de 2 pneus MICHELIN de ligeiro o 4x4/SUV de jante 17” ou mais,
receberá um cartão combustível avaliado em 30€



Pela compra e montagem de 4 pneus MICHELIN de ligeiro o 4x4/SUV de jante 17” ou mais,
receberá um cartão combustível avaliado em 60€



Pela compra e montagem de 2 pneus MICHELIN CrossClimate de ligeiro o 4x4/SUV de jante 16”
ou mais, receberá um cartão combustível avaliado em 30€



Pela compra e montagem de 4 pneus MICHELIN CrossClimate de ligeiro o 4x4/SUV de jante 16”
ou mais, receberá um cartão combustível avaliado em 60€

Para poder obter esse cartão combustível , os consumidores, além de realizarem a correspondente
compra de pneus alvo da promoção numa das oficinas CONFORTAUTO aderidas à promoção, e
efetuarem o pagamento dos mesmos, devem aceder à web promocional www.seuspneustempremio.pt
e preencher o formulário com os seguintes dados pessoais com data limite no dia 15 de Outubro de
2020. No dia 16 de Outubro de 2020 a web estará fechada e não permitirá registos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Apelidos
Email
B.I./NIPC
Telefone
Código postal
Localidade
Distrito
Oficina de compra
Pneus MICHELIN comprados (tipo)
Nº de pneus
Jante
Data de fatura
Nº de fatura

A data da fatura deve estar compreendida entre 1/09/2020 e 30/09/2020, ambos inclusive.
Depois de validar a participação (cumprir as presentes bases legais), num máximo de 72 horas úteis
enviar-se-á um link para poder descarregar o seu vale com data de validade máxima 31 de Dezembro de
2020.
A Michelin reserva o direito de substituir, em qualquer momento, os prémios oferecidos por outros de
valor equivalente ou de características semelhantes.
Esta promoção está limitada a oito (8) pneus por B.I./NIPC e/ou email.
O utilizador é responsável de preencher todos os dados do formulário de participação de forma veraz e
real. A fatura deve mostrar a informação de forma completa e clara para poder ser validada a sua
participação, devendo coincidir os dados da fatura com o registo do utilizador.
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A Michelin não é responsável dos erros, omissões, interrupções, supressões, defeitos, atrasos de
funcionamento ou de transmissão, avarias de comunicação, roubo, destruição, acesso não autorizado
ou modificação das inscrições ou erros ao efetuar a inscrição e registo dos dados dos consumidores,
devendo os mesmos certificar-se sempre da correta inscrição e registo dos seus dados. A participação
na Promoção implica o conhecimento e a aceitação das características e dos limites de Internet.
A Michelin fica eximida de qualquer responsabilidade se, por causa de força maior, por acontecimentos
alheios à sua vontade ou por causas justificadas, se vir forçada a cancelar, reduzir, prorrogar, pospor a
Promoção ou modificar as suas condições, não podendo exigir-se à mesma responsabilidades por estes
motivos. De todos os modos, a Michelin reserva a possibilidade de prolongar o período de participação.
Além disso, a Michelin não poderá ser considerada responsável de nenhum dano direto ou indireto
provocado por uma interrupção, funcionamento defeituoso, suspensão ou final da Promoção ou outro
motivo, nem pelos danos diretos ou indiretos resultado, de qualquer forma, da ligação ao sítio web.
A Michelin reserva o direito de verificar a veracidade dos documentos e informação fornecida e de
solicitar informação e documentação adicional. Qualquer declaração falsa de um participante supõe a
sua exclusão da promoção sem direito a cheque oficina. Os formulários com dados ilegíveis,
incompletos ou falsos considerar-se-ão nulos.
A Michelin reserva o direito de empreender as ações legais que lhe corresponderem em caso de
falsidade das informações ou documentos fornecidos.
Para qualquer consulta ou esclarecimento o participante poderá utilizar o telefone de atenção ao cliente
211 940 704 de segunda a quinta-feira, das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 horas e à sexta-feira das
09:00 a 14:00 horas, salvo feriados nacionais e de Lisboa, bem como o mail
info@seuspneustempremio.pt.
SEXTA.- Entrega de Prémios
Os prémios alvo da presente promoção serão entregues através do link do qual se poderá descarregar o
vale com o montante do cheque oficina descrito no ponto sexto. O facto de efetuar a compra e aceitar a
entrega dos prémios, pressupõe a aceitação destas bases e da política de privacidade e proteção de
dados.

SÉTIMA.- Tratamento de Dados Pessoais
Responsável do tratamento:
Michelin España Portugal, S.A., sociedade com domicílio na Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos
28760 Madrid, e telefone 914105000.
Dados de contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpd@michelin.com
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Finalidade do tratamento:
Os dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades:
-

Levar a cabo e informar da promoção CONFORTAUTO SETEMBRO 2020 MICHELIN a que se
referem os presentes Termos e Condições, gerir a participação e entrega de prémios aos
participantes.
Com a prévia autorização dos interessados, que a Michelin España Portugal, S.A.,
inclusivamente pelos meios eletrónicos (por exemplo, email, SMS, MMS, Whatsapp), envie
comunicações comerciais, promocionais ou de informação sobre produtos ou serviços e
novidades relacionadas com o sector dos pneus.

Os dados serão conservados durante o tempo necessário para cumprir as finalidades descritas, salvo se
os interessados revogarem o consentimento, e enquanto houver responsabilidades legais.
Legitimação do tratamento:
A base jurídica que permite aos responsáveis do tratamento tratar os dados dos participantes é o
consentimento dos mesmos para as finalidades descritas do tratamento.
Destinatários dos dados:
Os destinatários dos dados podem ser os fornecedores do responsável do tratamento que colaboram na
realização da promoção, entrega de prémios e envio de informação comercial, dado o caso.
Direitos dos participantes
Os interessados podem exercer os direitos de acesso, retificação, supressão, oposição, limitação do
tratamento, portabilidade dos dados, revogação do consentimento e pedir ajuda à autoridade de
controlo (www.aepd.es) para apresentar uma reclamação nos termos previstos na legislação vigente,
dirigindo-se a: Michelin España Portugal, S.A., Promoção CONFORTAUTO SETEMBRO 2020, Avda. de los
Encuartes, 19 Tres Cantos, Madrid, ou através do endereço eletrónico dpd@michelin.com.
Mais informação da Política de privacidade em https://www.michelin.es/privacy-policy
OITAVA.- Aceitação das bases
A participação na promoção pressupõe a aceitação na sua totalidade das presentes bases que se
disponibilizam aos participantes nas oficinas CONFORTAUTO participantes na promoção e no domicílio
social da MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A. em Madrid (Avda. de los Encuartes nº 19, 28760-Tres
Cantos - Madrid)
As presentes bases estarão ao dispor de qualquer pessoa que as quiser consultar na página web
www.seuspneustempremio.pt.
A imagem utilizada na comunicação é ilustrativa.
Qualquer controvérsia que puder surgir na interpretação e aplicação das presentes Bases será
submetida aos Juízos e Tribunais respetivos.
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