Regulamento “GANHAR POR TUDO E POR NADA”
- De 23 de outubro de 2021 a 8 de dezembro de 2021 -

1. DPPFB, S.A., com sede na Av. António Augusto de Aguiar, n.º 19, 4.º andar, sala B, 1050
– 012 Lisboa, com o capital social de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), matriculada na
1.ª secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de pessoa
coletiva 507 732 367, lançará às 10h00 (dez horas) do dia 23 (vinte e três) de outubro
de 2021 a ação denominada “GANHAR POR TUDO E POR NADA”.

2. Esta ação iniciar-se-á às 10h00 (dez horas) do dia 23 (vinte e três) de outubro de 2021 e
vigorará até ao dia 8 (oito) de dezembro de 2021 ou até terem sido entregues todos os
vales de compras cujo valor total esgote o montante referido no n.º 7 (sete) infra,
consoante o que ocorra em primeiro, terminando imediatamente e sem necessidade de
aviso prévio.
3. Esta ação promocional destina-se a todos os clientes do Centro Comercial
Torreshopping, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e que cumpram todos
os requisitos presentes neste regulamento.
4. A partir do dia 23 (vinte e três) de outubro de 2021 e limitado ao stock existente dos
vales, por compras realizadas nas lojas aderentes do Torreshopping, a partir daquela
data e no próprio dia, no valor mínimo de € 50,00 (cinquenta euros), o participante será
reembolsado com 2 (dois) vales no valor total de € 15,00 (quinze euros), que poderá
usar nas lojas aderentes à presente campanha do Torreshopping e que infra se indica:
VALE no valor de 10€:
AKI

CHEN WANG

MEO

RÁDIO POPULAR

ALBERTO OCULISTA

DECENIO

MOBILE TOWN

SEASIDE

ALECRIM

ESPAÇO CASA

NEW STORE

SPRINGFIELD

ANJO

FNAC

NOPONTO

TIFFOSI

BARCO DE PAPEL

GLAMOUR BEAUTY SPACE

NUTR & FRESCOS

TRINCANELA

BARREIROS FARIA

I LOVE KEBAB

PARFOIS

TUMATTO

BIJOU BRIGITTE

ICEBERG BY TRINCANELA

PLURICOSMÉTICA

VODAFONE

BOLINHOS DA AVÓ TÓ

INTIMISSIMI

PORTUGÁLIA

WOMEN SECRET

BOWLING

LANIDOR

QUIOSQUE NATA LISBOA

BURGUER RANCH

LION OF PORCHES

QUIOSQUE O BOTICÁRIO

CASTELLO LOPES CINEMAS L-POINT

QUIOSQUE SMART TALK
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VALE no valor de 5€:
ALECRIM

CHEN WANG

PORTUGÁLIA

BOLINHOS DA AVÓ TÓ

I LOVE KEBAB

QUIOSQUE NATA LISBOA

BOWLING

ICEBERG BY TRINCANELA

QUIOSQUE TRINCANELA

BURGUER RANCH

NOPONTO

TUMATTO

CASTELLO LOPES CINEMAS NUTR & FRESCOS

5. Cada participante, no máximo, apenas poderá receber 2 (dois) vales no valor total de €
15,00 (quinze euros), sem prejuízo do valor global da compra.
6. Para a entrega dos referidos vales nos termos do n.º 5 supra, será necessário que o
cliente apresente, 1 (um) talão de compra no Torreshopping, no valor igual ou superior
a € 50,00 (cinquenta euros).
7. A atribuição do(s) Vales é limitada ao plafond existente no valor total de € 10.500,00
(dez mil e quinhentos euros). A presente campanha terminará imediatamente e sem
necessidade de qualquer aviso prévio ao cliente, assim que forem entregues os Vales
cujo valor total esgote este montante.
8. Só é admitida, para a troca por Vale, a apresentação de talões originais da compra, não
sendo aceite a apresentação de talões de compra/faturas, ilegíveis, danificados,
rasgados, incompletos, falsificados e/ou rasurados, a apresentação isolada de talões
comprovativos de

pagamento

por cartão

de crédito ou débito, faturas

desacompanhadas do respetivo talão de compra (exceto nos casos em que o pagamento
foi feito em numerário e esse facto está enunciado na fatura), de segundas vias e/ou
duplicados, de fotocópias e notas de encomenda e consultas de mesa do talão de
compra, bem como talões de troca e faturas eletrónicas.
8.1. Para efeitos de troca por Vale, limitado ao stock existente, só serão considerados
os talões originais referentes às compras realizadas no próprio dia, durante o período
de funcionamento do Centro Comercial. Os talões de compra para efeitos de adesão à
presente ação promocional deverão ser remetidos para o email referido no ponto (iii)
do número 9 (nove).

9. Uma vez na posse do talão de compra efetuada e que cumpra com as normas expressas
no presente regulamento, nomeadamente e sem esgotar, o referido no número 6 (seis)
supra, o cliente deverá cumprir com os seguintes requisitos:
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i.

O talão de compra/fatura deverá evidenciar a data da compra, o valor da
mesma, o nome da loja e do Centro Comercial Torreshopping;

ii. O talão de compra para efeitos de adesão à presente ação promocional deverá
ser remetidos para o email referido no ponto infra, até ao final do dia
imediatamente seguinte à compra, não podendo ser apresentado após este
período;
iii. No prazo referido no ponto precedente, o Cliente deverá enviar o nome
completo, número do cartão do cidadão/bilhete de identidade/passaporte,
email, morada completa bem como a fatura legível e completa para o email:
passatempos@torreshopping.pt
iv. Caso não cumpra com o prazo indicado no ponto (ii) e/ou não envie em
simultâneo a totalidade dos dados enunciados e/ou o talão de compra/fatura
se encontre ilegível, danificado, rasgado, incompleto, falsificado, rasurado,
duplicado ou não apresente todas as informações necessárias (data da compra,
valor da mesma, nome da loja e do shopping), a participação será
automaticamente invalidada, perdendo o direito ao vale. Não são aceites envios
posteriores com dados em falta necessários à participação; e
v. No prazo de 3 (três) dias úteis, o Centro Comercial Torreshopping procederá à
validação da participação. Caso esta se encontre válida e o stock de vales não se
tenha esgotado, o Centro Comercial Torreshopping enviará um e-mail de
confirmação.
9.1. O Cliente após receber o email de confirmação, deverá no período de segunda a
Domingo, durante o horário de funcionamento do Centro Comercial, deslocar-se à
central de segurança sita no piso -1 (menos um) do Centro Comercial Torreshopping,
devendo apresentar (i) o talão de compra previamente validado, (ii) o email de
confirmação recebido e os (iii) elementos de identificação (nome e número de bilhete
de identidade/cartão de cidadão ou passaporte), receber e validar os Vales a que tiver
direito e proceder à assinatura da declaração de entrega de prémio acompanhada do
tratamento de dados pessoais.
9.2. O cliente reconhecerá a receção dos Vales, através da assinatura do documento de
quitação que para o efeito lhe seja apresentado no momento da entrega dos Vales.
9.3. Os Vales de uso exclusivo nas lojas aderentes à presente campanha do
Torreshopping, só poderão ser descontados até ao dia 8 (oito) de Dezembro de 2021,
inclusive, nos seguintes termos:
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. O vale no valor de 10€ (dez euros) pode ser descontado nas lojas aderentes.
. O vale no valor de 5€ (cinco euros) apenas pode ser descontado nas lojas de
restauração, cinemas e bowlinghouse.
9.4. Os Vales não podem ser trocados por dinheiro, não havendo lugar ao seu reembolso
total ou parcial. Caso o cliente efetue uma compra de valor superior ao valor do Vale
apresentado, o pagamento do valor remanescente ficará a seu cargo. Caso o cliente
efetue uma compra de valor inferior, poderá fazê-lo, mas sem direito ao reembolso do
diferencial.
10. O Centro Comercial Torreshopping não se responsabiliza por perda, extravio, furto ou
roubo dos Vales atribuídos, nem pela impossibilidade de utilização da oferta,
nomeadamente em virtude da apresentação dos vales fora do prazo de validade.

11. O Centro Comercial Torreshopping não se responsabiliza pela impossibilidade de
utilização do Vale por parte do cliente, designadamente e sem esgotar, por motivos de
doença, encerramento da Loja (temporária ou definitiva) ou de força maior, não
havendo lugar ao pagamento de qualquer valor ou compensação.

12. A mecânica desta ação foi transmitida às lojas participantes, encontrando-se o
regulamento disponível para consulta no www.torreshopping.pt.

13. A DPPFB, S.A., reserva-se o direito de cancelar a ação promocional ou de a suspender
pelo tempo que considere necessário, sem necessidade de aviso prévio ao Cliente, no
caso de existirem limitações técnicas que impeçam a entrega dos Vales pela Central de
Segurança, bem como em qualquer outra circunstância que ponha em causa o bom
funcionamento da ação promocional.
14. Não será admitida a participação na presente campanha dos administradores ou
empregados da sociedade promotora da campanha, de qualquer uma das sociedades
por si participadas, de sociedades que sejam titulares de participações sociais das
sociedades promotoras da Campanha e de sociedades participadas por estas; não será,
da mesma forma, admitida a participação dos funcionários de lojas do Centro Comercial
acima identificado, empregados das sociedades titulares dos Contratos de Utilização das
Lojas, seus sócios ou acionistas e os titulares dos referidos Contrato de Utilização – e
seus familiares – quando o sejam em nome individual; não será também admitida a
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participação dos funcionários das empresas prestadoras de serviços do Centro
Comercial acima identificado.
15. Em caso de devolução dos bens incluídos nas compras indicadas no n.º 4 (quatro) supra,
bem como dos bens adquiridos com o Vale, o cliente não terá direito ao reembolso do
respetivo valor, tendo apenas direito à troca por produtos de valor igual ou superior,
ficando neste caso a seu cargo o pagamento do valor remanescente.
16. Esta campanha destina-se exclusivamente a pessoas singulares maiores de idade. O
Centro Comercial Torreshopping reserva-se o direito de solicitar a apresentação do
Cartão de Cidadão, sempre que se justifique.
17. A Entidade Promotora garante a segurança e confidencialidade dos dados pessoais
fornecidos no âmbito da presente ação promocional e procederá ao seu apagamento
quando esteja finalizada a presente ação promocional. O tratamento dos dados pessoais
pela Entidade Promotora decorrente da participação na ação promocional será objeto
de consentimento dos participantes, para as finalidades informadas nos respetivos
consentimentos nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 13º do Regulamento
Geral de Proteção de Dados [RGPD] (Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de
2016).
18. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras deste evento
poderão resultar na exclusão do participante.

19. Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos indiciem
dúvidas, apresentem anomalias e/ou sejam considerados falsos, ou que de alguma
forma tentem viciar as regras do presente regulamento.

20. É proibida a participação no presente evento para fins contrários à Lei, que suponham
um prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, dignidade,
imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito
reconhecido legalmente.
21. O Centro Comercial Torreshopping não poderá ser responsabilizado no caso de
ocorrência de eventos que se configurem de força maior (greves, mau tempo, etc.), que
privem total ou parcialmente os participantes da oportunidade de participar no evento
e/ou de beneficiar do seu vale.
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22. O Torreshopping poderá ter de proceder a alterações ou mesmo cancelar a realização
da ação ora indicada, por força de circunstâncias associadas à pandemia da COVID-19,
designadamente se tal for necessário de modo a cumprir com a legislação aplicável à
data de realização ou com decisões governamentais, camarárias, ou das autoridades de
saúde ou segurança pública e sempre que tal se mostre necessário para preservar a
saúde pública em geral e dos nossos visitantes em particular.

Torres Novas, 22 de Outubro 2021.
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