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REGULAMENTO CAMPANHA “SABOR A OUTRO NÍVEL” 
 
TERMOS E CONDIÇÕES 
 

1. OBJECTIVO E ÂMBITO DA CAMPANHA 
 

1.1  A presente campanha denomina-se “Sabor a outro nível” (doravante designada por 
Campanha) e tem por objetivo premiar os consumidores que efetuem compras de produtos da 
gama de encastre da marca AEG.  

 
 

2. PROMOTOR DA CAMPANHA 
 

2.1 A entidade promotora da presente Campanha é a “Electrolux, Lda.” com sede em Quinta da 
Fonte, Edifício Gonçalves Zarco, Q35, Freguesia de Paço de Arcos, Concelho de Oeiras, 
Distrito de Lisboa, com o NIPC e número de matrícula única 500 093 776, com o capital social 
de €3.200.000 (doravante designada por Electrolux). 

      
 

3. DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A presente Campanha destina-se a qualquer pessoa singular, desde que maior de 18 anos e 
residente em Portugal (Continente e Ilhas) (doravante designada por “consumidor”). Não se 
aceitam participações em nome de empresas ou participações para fornecimento de obras. 

 
3.2. Para participar na Campanha, o consumidor terá que comprar os eletrodomésticos numa loja 
física, não sendo aceites participações de compras realizadas em lojas exclusivas online. 
 
3.3. A participação pressupõe o envio obrigatório dos seguintes dados: nome, morada, código 
postal, email (opcional), telefone/telemóvel e IBAN juntamente com a cópia do original da fatura. A 
fatura deverá ter o nome do consumidor. Não se aceitam notas de encomenda nem segundas vias 
da fatura. A falta de indicação de um destes dados levará a que a participação seja considerada 
inválida. 
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3.4. Esta Campanha está limitada à entrega de um Kit Gourmet by Freddy Guerreiro (ver cláusula 
5.3) e a um reembolso (ver cláusula 5.4), por agregado familiar/ consumidor (mesmo nome, 
mesma morada, uma única fatura). Não se aceitam faturas em nome de empresas ou empresários 
em nome individual. 
 
3.5. A informação solicitada poderá ser submetida através de email, para o endereço 
aeg.marketing@electrolux.pt, ou via CTT juntamente com o cupão de identificação que consta do 
folheto promocional, para a morada da Electrolux: 
 

Campanha “AEG – Sabor a outro nível” 
Quinta da Fonte 
Edifício Gonçalves Zarco – Q35 
2774-518 Paço de Arcos 

 
3.6. A participação na presente Campanha será tida, para todos os efeitos, como aceitação 
expressa, integral e sem reservas, dos termos e das condições do presente Regulamento. 

 
3.7. O incumprimento de qualquer das condições referidas no presente Regulamento terá por 
efeito a imediata exclusão do consumidor na Campanha. 

 
3.8. A Electrolux reserva-se o direito de verificar a instalação dos produtos referentes a cada 
participação na Campanha antes da atribuição dos prémios. 

 
 

4. DURAÇÃO E PRAZO LIMITE – PARTICIPAÇÂO 
 
4.1. A presente Campanha será aplicável para produtos em campanha adquiridos no período 
compreendido entre 01 de novembro de 2015 e 31 de janeiro de 2016 (doravante designado por 
“período da campanha”). 

 
4.2. O prazo limite para submissão das participações (envio de dados e cópia da fatura) terminará 
no dia 15 de fevereiro de 2016. 
 
 

5. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Poderão participar na Campanha todos os consumidores que, cumprindo os requisitos 
estabelecidos nas alíneas anteriores, tenham adquirido, durante o período da campanha e num 
estabelecimento comercial físico, produtos de integrar da marca AEG (doravante designados por 
“produtos em campanha”). 
 
5.2. Os produtos em campanha são todos os modelos de encastre da marca AEG. 
 
5.3. Na compra de, no mínimo, 2 produtos em campanha o consumidor recebe gratuitamente um 
Kit Gourmet by Freddy Guerreiro, constituído por 5 ingredientes (Azeite Virgem Extra, Pólen, 
Farinha de Cogumelos, Flor de Sal e Pimentão Fumado) e um pequeno utensílio de 
empratamento. 
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5.4. Adicionalmente, o consumidor tem direito ao reembolso de uma percentagem do valor de 
compra do 2º, 3º, 4º e 5º produto de encastre AEG:  
 

• 1 unidade: sem oferta 
• 2 unidades: kit gourmet + reembolso de 10% na 2ª unidade; 
• 3 unidades: kit Gourmet + reembolso de 10% na 2ª unidade + reembolso de 15% na 3ª 

unidade; 
• 4 unidades: kit Gourmet + reembolso de 10% na 2ª unidade + reembolso de 15% na 3ª 

unidade + reembolso de 20% na 4ª unidade; 
• 5 unidades: kit Gourmet + Reembolso de 10% na 2ª unidade + reembolso de 15% na 3ª 

unidade + reembolso de 20% na 4ª unidade + reembolso de 25% na 5ª unidade. 
 

 
5.4. Esta campanha está limitada à compra de 5 produtos em campanha, devendo estes pertencer 
a categorias de produto diferentes. Os consumidores que adquiram mais que 5 produtos serão 
reembolsados pelos 4 produtos com valor de compra mais elevado. 
 
5.5. Caso o consumidor não refira o modelo para o qual pretende receber cada % de reembolso 
no cupão de participação, essa escolha será feita pela Electrolux, sendo que o critério a adotar é a 
maior percentagem de reembolso para o produto de valor mais elevado e, consequentemente, a 
menor percentagem de reembolso para o produto mais barato. 
 
5.6. Para o esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas com a presente Campanha pode 
enviar um email para o endereço aeg.marketing@electrolux.pt ou contactar o marketing da 
Electrolux através do número 21 440 39 00 durante o horário de atendimento (segunda a sexta-
feira, das 09h00 às 17h30). Aceitam-se pedidos de informação e reclamações enviadas no prazo 
máximo de 3 (três) meses após o fim da campanha. 
 
 

6. ENTREGA DOS PRÉMIOS 
 

6.1. O envio do prémio (Kit Gourmet by Freddy Guerreiro) e a transferência do valor a que o 
consumidor tem direito deverão ser feitos no prazo máximo de 1 mês após o final do prazo de 
receção das participações (15 de fevereiro de 2016), ou seja até 16 de março de 2016, salvo 
rutura de stock junto do fornecedor. 
  
6.2. A Electrolux reserva-se ao direito de alterar ingredientes por outros de valor idêntico, sem 
aviso prévio. 
 
6.3. O consumidor tem direito a renunciar ao prémio atribuído mas, em caso algum, pode alterá-lo 
por outro, após a escolha inicial. 

  
 

7. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
 

7.1. A Electrolux poderá, até ao termo do prazo limite de entrega das participações na Campanha, 
proceder a revisões do presente Regulamento que venha a considerar necessárias e pertinentes 
para alcançar os objectivos propostos com o lançamento da presente Campanha. 
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7.2. Qualquer alteração que venha ser introduzida ao presente Regulamento, nos termos do 
número anterior, será publicada no site da marca AEG. 
  
 
     8. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
8.1. Os dados pessoais facultados no âmbito desta Campanha serão incluídos num ficheiro, 
propriedade da Electrolux, com a finalidade de gerir as respectivas participações e futuros 
contactos com o consumidor, relacionados com ações comerciais e de Marketing, os quais 
poderão ser acedidos por subcontratantes da Electrolux. 
 
8.2. O titular desses dados poderá, em qualquer altura, exercer os direitos de acesso, retificação e 
cancelamento dos dados pessoais fornecidos, mediante comunicação escrita, dirigida ao 
Departamento de Marketing da Electrolux, na seguinte morada: 

Quinta da Fonte 
Edifício Gonçalves Zarco – Q35 
2774-518 Paço de Arcos 
 

8.3. A Electrolux não se responsabiliza pelos casos em que pessoas menores de idade remetam 
dados de carácter pessoal para efeitos de participação nesta Campanha. Neste caso, os direitos 
de acesso, rectificação e cancelamento dos dados pessoais poderão ser exercidos pela pessoa 
detentora do poder paternal e/ou que seja o tutor legal do menor. 
 

 
  9. ACEITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
9.1. Por ser proibida a participação na presente Campanha para fins contrários à Lei, qualquer 
participação que a Electrolux considere fraudulenta ou em que se conclua que o consumidor 
forneceu informação inexacta será sujeita a automática exclusão e o consumidor informado da 
razão desta ação, sendo que, a partir desse momento, recai sobre o consumidor o ónus de provar 
que a sua participação foi efectivamente legal e justa.  
 
 
10. INTERPRETAÇÃO E LACUNAS 
 
Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e casos omissos relativos à Campanha 
serão analisadas e decididas pela Electrolux. 

 
 


