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REGRAS LEGAIS CONCURSO “NISSAN MICRA ACENTA"
PROMOÇÃO OUTONO 2021

1.- ORGANIZADOR:
Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial c/B número 2
08348 Cabrils (BARCELONA)
N.I.P.C. A-59938506
2.- FUNDAMENTO E PARTICIPAÇÃO:
A Instrumentos Testo, S.A. (de agora em diante o ORGANIZADOR), como
agradecimento à fidelidade dos seus clientes, inicia a promoção de outono no
próximo dia 15 de setembro de 2021 até 31 de dezembro do mesmo ano, ambos
incluídos, consistindo num sorteio de um veículo NISSAN MICRA ACENTA (de
agora em diante o SORTEIO), para os clientes que, através da formalização de
um pedido superior a 1.000 euros antes de impostos, participem na promoção.
A participação na presente promoção é gratuita e será articulada mediante o
SORTEIO de bilhetes digitais de participação, numerados através de um código
alfanumérico unívoco. Os clientes que decidam participar submetem-se
voluntariamente aos termos e condições do SORTEIO e aceitam que o seu
incumprimento pode implicar a sua desqualificação.
3.- DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTO:
A presente promoção consiste no SORTEIO de um veículo da marca NISSAN
MICRA 5p IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 4x2 ACENTA cor laranja.
Poderão participar no SORTEIO todas as pessoas singulares maiores com
residência espanhola ou portuguesa, e todas as pessoas coletivas legalmente
constituídas na Espanha ou em Portugal que, na sua condição de clientes do
ORGANIZADOR, tenham formalizado um pedido durante o período de
campanha superior a 1.000 euros antes de impostos, de um ou mais de um dos
equipamentos descritos no anexo I, e que após o seu registo na nossa web
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https://www.testo.com/es-ES/promociones/calefaccion-2021-sorteo-coche
ou
https://www.testo.com/pt-PT/promocoes/aquecimento-2021-sorteo-nissan-micra anexando

o comprovativo de compra, tenham obtido bilhete de participação digital para o
sorteio.
Estes bilhetes digitais de participação serão emitidos após a validação dos dados
seguindo requisitos definidos abaixo:
PRIMEIRA. – Período da Promoção e data de realização do sorteio.
O prazo durante o qual se poderá participar na promoção terá início em
15 de setembro de 2021, às 00:01 e terminará em 31 de dezembro de
2021, às 23:59 horas, ambos incluídos.

O sorteio do carro será efetuado no dia 12 de janeiro de 2022, às 10h,
mediante a extração de um número aleatório correspondente a um só
bilhete digital de participação numerado, de entre todos os registados
durante o período de campanha.
SEGUNDA. – Condições de participação.
Poderão participar no sorteio todas as pessoas singulares maiores com
residência espanhola ou portuguesa e todas as pessoas coletivas
legalmente constituídas na Espanha ou em Portugal, que na sua condição
de clientes tenham adquirido um produto ou mais, registados no Anexo I,
por um montante superior a 1.000 euros antes de impostos, no território
espanhol ou português, sempre que satisfaçam os requisitos
estabelecidos na quinta estipulação das presentes regras.
A Instrumentos Testo, S.A. na sua condição de entidade organizadora da
presente promoção, encarregar-se-á de certificar o vencedor do sorteio,
depois de obtido o número do bilhete digital de participação.
TERCEIRA. -Limitação de participação.
Ficam excluídos da participação na presente promoção os empregados e
familiares diretos do ORGANIZADOR ou das suas empresas associadas,
os assessores profissionais e as agências de publicidade e de promoção
que estejam relacionadas com o ORGANIZADOR.
Não poderão participar os menores de 18 anos.
QUARTA. -Prémio.
O vencedor da presente promoção será agraciado com um veículo marca
NISSAN MICRA, que estará exposto no recinto de feiras da IFEMA
durante o período da feira C&R2021 (de 16 a 19 de novembro de 2021).
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Todas as especificações técnicas do veículo estão detalhadas no Anexo
III.
O presente prémio não cobre as despesas de viagem, alimentação,
transferência de propriedade, impostos ou quaisquer outras que possam
derivar para o utilizador premiado pelo desfrute deste.
A transferência da propriedade do veículo terá efeito após o recebimento
do Anexo II - Documento de aceitação do Prêmio devidamente
preenchido e assinado pelo VENCEDOR no prazo e forma estipulados
nestas bases.
A cerimónia de entrega de prémios terá lugar na concessionária NISSAN
KENTO MOTOR, S.L (Ctra. Madrid-Toledo, Km 63,8, 45280 Olías del
Rey, Toledo) e no prazo de 15 dias após a data dos SORTEIOS. Todas
as despesas decorrentes da cobrança e transferência do prêmio correrão
por conta do VENCEDOR.
O prémio ficará sujeito às condições seguintes:
•
•

Não poderá ser objeto de qualquer mudança, alteração ou
compensação a pedido do participante premiado.
O participante premiado poderá renunciar ao prémio obtido, mas
não será oferecido um prémio alternativo, em caso nenhum, nem
tal renúncia dará direito a indemnização ou compensação.

QUINTA. - Mecânica do SORTEIO e forma de obtenção do bilhete de
participação numerado que dá direito a participar no SORTEIO do
prémio.
5.1. Para se participar no SORTEIO e se optar pelo prémio indicado na
estipulação anterior, são condições indispensáveis:
1) Que o participante esteja na posse do comprovativo de compra durante
o período de campanha de um ou mais produtos registados no anexo I,
com data de emissão entre 15 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de
2021, ambos incluídos.
2) Registar-se no SORTEIO através da web www.testo.com
3) Ter obtido, através do e-mail facultado durante o registo, um bilhete
digital de participação no SORTEIO, com o número alfanumérico unívoco
associado.
5.2. O SORTEIO do carro será efetuado mediante a plataforma
Easypromos (https://www.easypromosapp.com/es/) dedicada à execução
de sorteios aleatórios e será público para os participantes, através de uma
ligação de acesso que será facultada pelo ORGANIZADOR (5 dias antes
do SORTEIO) para presenciarem de forma telemática a execução deste.
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O SORTEIO será efetuado telematicamente no próximo dia 12 de janeiro
de 2022, às 10h.
5.5. Para receber o prémio, caso seja agraciado, é condição
imprescindível que responda à comunicação de condição de VENCEDOR
durante os 2 dias posteriores ao SORTEIO (14 de janeiro de 2022, às
10h).
Caso não responda à comunicação de condição de VENCEDOR durante
o período descrito, o SORTEIO ficará automaticamente deserto e sem
qualquer VENCEDOR associado.
5.6. Depois de verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos nas
presentes regras, o cliente que tenha sido agraciado receberá do
ORGANIZADOR um Documento de aceitação do Prémio, que deverá
remeter devidamente assinado no espaço dos dois (2) dias de calendário
seguintes pela via indicada para tal efeito, com os dados e a
documentação solicitada, e como prova de conformidade com a aceitação
do Prémio. Junta-se como ANEXO II um modelo de aceitação do
prémio.
5.7. A efetiva entrega do prémio far-se-á nos termos indicados nestas
bases e está condicionada à entrega à ORGANIZADORA do Anexo II
original devidamente preenchido e assinado pelo VENCEDOR, conforme
descrito no parágrafo anterior.
5.8. As presentes regras poderão ser consultadas na página da
INTERNET
https://www.testo.com/es-ES/promociones/calefaccion-2021
e
https://www.testo.com/pt-PT/promocoes/aquecimento-2021

5.9. A participação nesta promoção implica a aceitação integral de todas
as cláusulas contidas nas presentes Regras, assim como a submissão
expressa às decisões interpretativas das mesmas que sejam efetuadas
pela Instrumentos Testo, S.A. como Organizador, para a resolução de
qualquer litígio que possa vir a surgir quanto à interpretação ou aplicação
destas.
De igual modo, o ORGANIZADOR reserva-se o direito de modificar em
qualquer momento as presentes Regras, incluindo a sua eventual
anulação antes do prazo pré-estabelecido, sempre que ocorra algum caso
de força maior, comprometendo-se a comunicar as novas Condições, ou
a anulação definitiva. As presentes Regras estão à disposição de
qualquer pessoa que as solicite ao Organizador.
4.- DIREITOS DE IMAGEM:
Mediante a sua participação no SORTEIO, os participantes aceitam que o seu
nome e imagem possam ser publicitados pelo ORGANIZADOR em qualquer
meio de comunicação, sem que seja necessário o seu consentimento, ou
pagamento adicional, onde tal seja exigido. Com a aceitação do PRÉMIO, o
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VENCEDOR cede ao ORGANIZADOR os direitos de imagem em relação às
fotos que sejam tiradas no momento da entrega do prémio.
5.- RENÚNCIA AO PRÉMIO:
O ORGANIZADOR não terá a obrigação de entregar o prémio nos casos
seguintes:
•
•

•

Se por qualquer causa o VENCEDOR não aceitar expressa e formalmente
o prémio.
Se o VENCEDOR não aceitar a cedência dos seus direitos de imagem
prevista na secção anterior, para a sua utilização para fins publicitários
por parte do ORGANIZADOR.
Se o VENCEDOR não efetuar a entrega da documentação e dos dados
necessários para que o ORGANIZADOR possa gerir a entrega e
promoção do prémio, assim como o cumprimento correto das obrigações
fiscais e legais exigidas pela legislação em vigor.

6.- FISCALIDADE:
Em conformidade com a legislação aplicável em cada caso, ficará por conta e
risco do VENCEDOR do PRÉMIO o cumprimento das obrigações fiscais
exigidas, assim como a liquidação dos impostos a que haja lugar por razão do
prémio.
7.- RECLAMAÇÕES:
Quaisquer reclamações que sejam originadas por causa do presente sorteio
deverão ser apresentadas no prazo de 7 dias de calendário a seguir à data de
realização deste.
8.- POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS:
Tendo por objetivo garantir o direito fundamental dos participantes à proteção
dos seus dados pessoais, informa-se em seguida sobre os termos e condições
do tratamento de dados efetuado no contexto da presente promoção.
Informações básicas
sobre Proteção de
Dados
Responsável

Instrumentos Testo, S.A.

Finalidade

Participação na Promoção, certificar o cumprimento
dos requisitos de participação e, se for caso disso,
comunicação e gestão da entrega do Prémio

Documento revisto em 16/09/2021

Dados

Nome, sobrenomes, B.I., endereço, e-mail e número de
telemóvel. Razão social e N.I.F. no caso de pessoa
coletiva.

Legitimação

Consentimento do interessado

Destinatários

O interessado autoriza a cedência dos seus dados
pessoais para o único efeito da publicitação nos meios
de comunicação que foi premiado

Proveniência

Os dados são obtidos do próprio interessado

Direitos

Aceder, retificar e suprimir os dados, assim como
outros direitos, como se explica nas informações
adicionais

Informações
adicionais

Pode consultar as informações adicionais e detalhadas
sobre Proteção de Dados no portal web
www.grupocomar.com

9.- CONTACTO E INFORMAÇÕES
Qualquer dúvida relativamente às presentes Regras pode ser dirigida a
marketing@testo.es
10.- EM CASO DE CONTROVÉRSIA
A presente promoção será regulada pelo direito espanhol comum em vigor.
Para qualquer controvérsia que possa surgir da interpretação e aplicação das
presentes Regras, tanto o ORGANIZADOR como os participantes na promoção,
submetem-se expressamente à jurisdição dos Julgados e Tribunais de Mataró,
sem prejuízo do foro que por lei possa corresponder ao VENCEDOR.
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Anexo I: Listagem de equipamentos sujeitos à campanha

Detalham-se em seguida os equipamentos que são objeto da campanha para a
Espanha (ES) e Portugal (PT). Fica limitada exclusivamente a estas referências
a quantia que dá direito ao bilhete digital de participação, ficando isenta de
validade qualquer referência associada ou serviço e calibragem destas.

Documento revisto em 16/09/2021

Anexo II - Documento de aceitação do Prémio

Em ____________, no dia XX de XXXXXX de 202X

Eu, Sr./Dª. ………………………………………………………….., portador(a) do
B.I./N.I.F./Núm. Passaporte ……………………………………….., e com domicílio
para
os
efeitos
deste
documento
em
………………………………………………………………………..,
em
representação
própria/em
representação
da
entidade
………………………………………………………………….,
com
N.I.F.
…………………………,
e
domicílio
em
………………………………………………………, sob a minha responsabilidade
DECLARO:
PRIMEIRO.- Que conheço e aceito as regras legais registadas na promoção,
consultáveis em www.testo.com, assim como as condições e obrigações
derivadas da entrega do prémio.
SEGUNDO.- Que este prémio corresponde à resolução da campanha de outono
do ORGANIZADOR e declaro que conheço e aceito os seus Termos e
Condições, isentando-o de qualquer responsabilidade.
TERCEIRO.- Que autorizo expressamente o ORGANIZADOR a utilizar o meu
nome e imagem para fins publicitários.
QUARTO.- Que declaro que satisfaço os requisitos obrigatórios definidos nas
regras legais para poder iniciar os trâmites de registo e derivados vinculados ao
prémio.
QUINTO.- Que aceito que a entrega do prémio está sujeita à receção correta
deste documento devidamente assinado e no prazo definido nas regras.

E para que conste para os efeitos oportunos, assino o presente documento no
lugar e data indicados no cabeçalho.

Assinatura

Documento revisto em 16/09/2021

Anexo III – Especificações técnicas do veículo

