CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO – 100.000€ EM VALES
REGULAMENTO
CONDIÇÕES

A. OBJECTO
O presente Regulamento visa estabelecer os termos e condições aplicáveis à campanha de
ANIVERSÁRIO – 100.000€ EM VALES, em que a MOVIFLOR – ARMAZÉNS REIS, S.A. com sede na
E.N. 235, Km.10 Mamodeiro, em Aveiro, irá garantir nas lojas físicas o valor total de 100.000€
em vales para determinados clientes em determinados produtos que adquiriram durante o
período da campanha.

B. PERIODO DE DURAÇÃO DA CAMPANHA
A campanha ANIVERSÁRIO – 100.000€ EM VALES aplica-se nas lojas físicas em Portugal
Continental e Ilhas (Açores e Madeira), inicia-se a 01 de Agosto de 2019, e termina a 31 de
Agosto de 2019, data a partir da qual deixa de ser válida e aplicável.

C. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXCLUSÕES
Durante o período de duração desta campanha, a MOVIFLOR garante nas lojas físicas em
Portugal Continental, na Madeira e nos Açores, e exclusivamente a clientes Moviflor, 100.000€
em vales para um conjunto de artigos selecionados desde que se verifiquem as seguintes
condições:
1. Encontram-se excluídos todos os produtos incluídos em folheto em vigor à data,
produtos descontinuados, produtos únicos e serviços.
2. Apenas válido para pagamentos na sua totalidade, encontrando-se excluídos os
pagamentos de reserva.
3. Todos os dias serão colocados em loja vales em que o cliente terá que encontrar o vale
que estará em algum local ou produto pela loja.
4. Os vales incluem um valor mínimo de compra, não são acumuláveis, sendo apenas
válido um vale por fatura.
5. Não acumulável com outros vales, campanhas ou promoções em vigor.

D. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O usufruto do vale acumulado na campanha ANIVERSÁRIO – 100.000€ EM VALES, apenas é
válido desde que se verifiquem as seguintes condições:
1. Período de validade inicia-se a 05 de Agosto de 2019, e termina a 31 de Agosto de 2019.

2. Apenas válido para pagamentos na sua totalidade, encontrando-se excluídos os
pagamentos de reserva.
3. Os vales incluem um valor mínimo de compra, sendo que o vale de 50€ apenas é válido
em compras iguais ou superiores de 250€, o vale de 100€ apenas é válido em compras
iguais ou superiores a 500€.
4. Valor do vale não é reembolsável.

E. DISPOSIÇÕES GERAIS
A MOVIFLOR reserva-se o direito de verificar e confirmar todas as condições descritas, de
cancelar e modificar sem aviso prévio, com efeito imediato, os termos estabelecidos na
Campanha ANIVERSÁRIO – 100.000€ EM VALES, sem prejuízo das transações em curso, que não
serão impactadas por uma eventual alteração das condições da campanha.
A participação nesta campanha pressupõe o conhecimento e aceitação integral por parte de
qualquer Participante, dos termos e condições do presente regulamento, pelo que a MOVIFLOR
se reserva o direito de recusar a atribuição do vale a qualquer Participante que não as cumpra.
É proibida a participação nesta campanha, com fins contrários à Lei e/ou que pressuponham um
prejuízo para terceiros, ou que, de alguma forma, lesem a sua honra, dignidade, imagem,
intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito que lhes seja diretamente
reconhecido.
A MOVIFLOR reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento,
sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação no
site/meios de publicidade previstos.
Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada e decidida pela
MOVIFLOR.

