
Termos e Condições 

“PIRELLI SELL OUT VERAO 2022” 

 

1-ORGANIZADOR E PRODUTO/S OBJETO DA PROMOÇÃO. 

Mediante estes termos e condições (doravante, os "termos e condições"), a empresa "PIRELLI 
NEUMATICOS, S.A.U." (doravante, "PIRELLI" ou "A EMPRESA"), com domicílio fiscal na Calle Fontanares 
n.º 51, 5.º E. 46014 Valencia, com o NIF a-08958399, estabelece as normas que regulam e regem a ação 
"Pirelli Sell Out Verao 2022" (doravante, a "promoção"), na qual as pessoas singulares que cumpram as 
condições destes termos e condições obterão um prémio que consiste num "CHEQUE COMBUSTÍVEL ". 
 
A EMPRESA QUANTUM MARKETING SOLUTIONS S.L. (doravante denominada "HELLOYALTY" ou "A 
AGÊNCIA") com o NIF número B64873060 e domiciliada na Calle Madri, Nº 38, Segunda planta, Barcelona, 
é a entidade encarregada da gestão da presente promoção. 
 
2-ÂMBITO TERRITORIAL. 

O âmbito territorial da promoção é Portugal. 
 
3.- ÂMBITO PESSOAL. 

Poderão participar todas as pessoas singulares, maiores de idade, legalmente residentes em Portugal, que 
realizem a compra de 2 ou 4 pneus Pirelli, da gama Summer ou All Season para jantes de 17” ou superior 
em alguma das oficinas aderentes à promoção. 
 
Ficarão, por conseguinte, excluídas desta promoção as empresas de “renting”. 
 
A participação é limitada a um máximo de dois prémios por utilizador (pessoa física e e-mail). 
 
Esta promoção não pode ser acumulada com outras promoções da Pirelli em vigor, no mesmo período 
promocional. 
 

4.-DURAÇÃO. 

A promoção inicia no dia 6 de junho de 2022 e estará em vigor até ao dia 31 de julho de 2022, inclusive, 

ou até à rotura do “stock” do produto em promoção: "Cheque COMBUSTÍVEL ". A promoção está limitada 

a um máximo de 40.000€ em prémios, sendo que a Pirelli reserva a possibilidade de ampliar a mesma. 

A data limite para inscrição na promoção e estar apto a ganhar um "CHEQUE COMBUSTÍVEL " é o dia 14 
de agosto de 2022 às 23:59:59 horas, sendo que a data limite da emissão das faturas que os utilizadores 
devem anexar é o dia 31 de julho de 2022. 
 
Qualquer informação recebida após esta data não será válida. 
 
A promoção está limitada a Portugal ou até ao fim do “stock”.  
 
5.-CARÁTER GRATUITO DA PROMOÇÃO. 
A promoção é gratuita e não implica em si mesma qualquer pagamento adicional para participação na 
mesma, ou em caso disso, para obtenção do “CHEQUE COMBUSTÍVEL”, exceção feita aos custos próprios 
das chamadas, mensagens telefónicas, correio eletrónico, faxes, ou qualquer outra comunicação que deva 
realizar o participante. 
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POSTER A1: 75 unidades 

FLYER A5: 1.900 unides 



6.-COMUNICAÇÃO. 
 

A promoção será comunicada pela Pirelli através de diferentes meios de comunicação, incluindo redes 

sociais, outdoors e outros meios publicitários e de comunicação. 

7.-FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO. 
 

Os utilizadores que desejam participar na promoção devem seguir os seguintes passos para obter o 

prémio: efetuar a compra de 2 ou 4 pneus Pirelli para jantes de 17” ou superior das gamas Summer e All 

Season em qualquer oficina aderente à promoção, entre os dias 6 de junho e 31 de julho de 2022, 

inclusive. 

Proceder ao seu registo em www.pirelli.pt/verao-2022, até ao dia 14 de agosto de 2022, aceitar a política 

de privacidade, política de cookies, termos e condições, facilitar os dados do seu veículo escolher entre 

as seguintes opções: Cheque Combustível. 

Além disso, o usuário deverá anexar a fatura da mudança de pneus, em formato jpg/png até 4MBS. 
 
Quando concluir o formulário, terá simplesmente de clicar em "enviar". 
 
Para poder validar a fatura, esta deverá ser perfeitamente legível, tendo que ser visíveis a data de troca 
dos pneus, o tipo e a quantidade de pneus, e a oficina onde foi realizada a operação. 
 
Os prémios consistirão em “CHEQUE COMBUSTÍVEL” que terão o valor de: 
 

 20€ quando a compra seja de dois (2) pneus de 17” das gamas Summer ou All Season. 

 40€ quando a compra seja de quatro (4) pneus de 17” das gamas Summer ou All Season. 

 40€ quando a compra seja de dois (2) pneus de 18” ou 19” das gamas Summer ou All Season. 

 80€ quando a compra seja de quatro (4) pneus de 18” ou 19” das gamas Summer ou All Season. 

 50€ quando a compra seja de dois (2) pneus de 20” ou superior das gamas Summer ou All Season. 

 100€ quando a compra seja de quatro (4) pneus de 20” ou superior das gamas Summer ou All 

Season. 

Após a validação da fatura, caso a participação do utilizador seja válida e cumpra todos os requisitos, no 

prazo máximo de 72 horas úteis, será enviado um link para o e-mail do participante fornecido no 

momento da inscrição para que o utilizador realize o download do código "CHEQUE COMBUSTÍVEL " 

correspondente ao tipo de participação. 

O "CHEQUE COMBUSTÍVEL” terá um prazo de validade que constará no próprio CHEQUE COMBUSTÍVEL  

entregue ao utilizador. 

Uma vez decorrido período mencionado, sem que tenha sido utilizado o "CHEQUE COMBUSTÍVEL", o 

vencedor perderá todo e qualquer direito ao prémio, não podendo exigir qualquer indemnização à 

Promotora. 

As participações incorretas não poderão ser reativadas, pois o utilizador é o responsável pelo 

preenchimento de todos os dados do formulário de participação de forma verdadeira e real. 

O uso de dados de terceiros é estritamente proibido sem o seu consentimento prévio. 

A PIRELLI reserva-se o direito de solicitar a fatura original. Caso a mesma tenha sido adulterada, seja uma 

fotocópia, se tenha extraviado, ou não respeite algum dos requisitos estabelecidos nestes termos e 

condições, o participante não terá direito ao “CHECK COMBUSTÍVEL”. 

Os registos devem ser realizados pelo utilizador final, a PIRELLI não se responsabiliza por possíveis registos 

feitos por terceiros utilizando dados pessoais do utilizador final. 

http://www.pirelli.pt/verao-2022


Para qualquer incidente relacionado com o processo de registo, pode entrar em contato com o serviço de 

atenção ao cliente desta promoção: 

 Via e-mail através do seguinte endereço eletrónico: contacto@premiosonroad.pt 

8.-PRÉMIOS 

Os prémios consistirão em “CHEQUE COMBUSTÍVEL” válidos pelo seu valor a utilizar nas lojas e estações 

aderentes a esta promoção. 

O valor do “CHEQUE COMBUSTÍVEL” será diferente dependendo da quantidade de pneus Pirelli 

adquiridos da gama Summer ou All Season para jantes de 17” ou superior, em qualquer oficina aderente 

à promoção. 

 20€ quando a compra seja de dois (2) pneus de 17” das gamas Summer ou All Season. 

 40€ quando a compra seja de quatro (4) pneus de 17” das gamas Summer ou All Season. 

 40€ quando a compra seja de dois (2) pneus de 18” ou 19” das gamas Summer ou All Season. 

 80€ quando a compra seja de quatro (4) pneus de 18” ou 19” das gamas Summer ou All Season. 

 50€ quando a compra seja de dois (2) pneus de 20” ou superior das gamas Summer ou All Season. 

 100€ quando a compra seja de quatro (4) pneus de 20” ou superior das gamas Summer ou All 

Season. 

9-RESPONSABILIDADES. 

A PIRELLI e, quando aplicável, a HELLOYALTY, não são responsáveis pelas incidências e eventos de 

qualquer ordem que sejam causados por uma avaria no programa informático, se os houver, devido a um 

caso de força maior (por exemplo, incapacidade de registar algum participante, interrupção ou perda de 

uma chamada, etc.) nem das incidências que tenham a sua origem em casos de força maior decorrentes 

de causas como uma avaria na rede telefónica, informática, elétrica, causada por agentes externos 

naturais (atmosféricos, climáticos, ou por um deficiente funcionamento das empresas de fornecimento 

dos referidos serviços). 

Nem a PIRELLI nem a HELLOYALTY são responsáveis pela incapacidade de registar algum participante 

devido a um erro na inserção dos seus dados pessoais, como resultado de escritos ininteligíveis, 

incompletos, erróneos ou falsos. 

Desse modo, nem a PIRELLI nem a HELLOYALTY são responsáveis pelos defeitos ou vícios ocultos que 

possa apresentar o mencionado prémio e que sejam imputáveis à empresa fabricante ou distribuidora do 

mesmo, nem tampouco das incidências que tenham a sua origem em casos de força maior decorrentes 

de causas como uma avaria na rede telefónica, informática, elétrica, causada por agentes externos 

naturais (atmosféricos, climáticos, ou por um deficiente funcionamento das empresas de fornecimento 

dos referidos serviços). 

10-CONSENTIMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 

O participante na promoção consente que os seus dados pessoais sejam processados de acordo com as 
disposições da Lei n.º 58/2019 de 08 de Agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados, para o desenvolvimento desta promoção, assim como para informar sobre novas 
promoções e produtos PIRELLI. 
 
Assim, os dados pessoais solicitados serão incluídos num arquivo automatizado propriedade da PIRELLI 
NEUMÁTICOS, S.A.U., para os propósitos descritos no parágrafo anterior; a sua recusa em fornecê-los 
determinará a impossibilidade de participar na promoção e será tratada de acordo com a "política de 
privacidade" da Pirelli disponível no website www.pirelli.pt/verao-2022 
 



11-RESERVAS E LIMITAÇÕES. 

A PIRELLI pretende que a participação na promoção dos participantes seja feita com igualdade de 

oportunidades e com estrito respeito pelas regras de boa fé. Portanto, qualquer conduta abusiva ou 

fraudulenta pode resultar na desqualificação do participante em questão e na perda de qualquer prémio 

que possa ter sido obtido. A PIRELLI reserva-se o direito de alterar, suspender ou modificar a presente 

promoção em caso de justa causa ou motivos de força maior que impeçam que a mesma seja realizada 

segundo estes termos e condições. 

Não poderão participar na promoção e, portanto, receber o prémio mencionado nestes termos e 

condições as seguintes pessoas: 

- Funcionários e familiares até ao primeiro grau de parentesco da PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. e da 

HELLOYALTY. 

- Funcionários das empresas de distribuição de produtos PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U., agências de 

publicidade ou agências de promoção que estão relacionadas com a promoção. 

 

12. RECLAMAÇÕES. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, poderá contactar o nosso serviço de apoio ao cliente para esta 
promoção, e ainda por e-mail contato@premiosonroad.pt 
 
As incidências derivadas da promoção serão solucionadas até à data limite do uso do último “CHEQUE 
COMBUSTÍVEL” enviado. 
 
 

13. TRIBUTAÇÃO. 
De acordo com a Lei n.º 50/1999, de 11 de Setembro (Código do Imposto do Selo), o Prémio está sujeito 
a imposto de selo.  
 
O Imposto de Selo que for devido é pago pela Pirelli. 
 
14.-LEI APLICÁVEL E TRIBUNAIS RESPONSÁVEIS 

A Promoção é regida pela legislação em vigor em Espanha. Qualquer conflito que possa surgir na 
interpretação e execução desta Promoção, deve ser submetido expressamente à Jurisdição dos Tribunais 
de Barcelona. A PIRELLI reserva-se o direito de intentar ações judiciais contra quem pratique qualquer 
tipo de ato que possa ser considerado manipulação ou falsificação em relação a esta Promoção. 
 

15.-ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES. 

O eventual Participante é informado que o simples facto de participar na Promoção implica a plena 

aceitação destes Termos e Condições. A manifestação em contrário do Participante implicará a exclusão 

deste da Promoção e a PIRELLI e a HELLOYALTY ficarão dispensadas do cumprimento da obrigação 

contraída pelo referido participante. 

Os Termos e Condições desta promoção estão disponíveis em www.pirelli.pt/verao-2022 , ao mesmo 

tempo, o utilizador poderá solicitá-los por e-mail: contacto@premiosonroad.pt 

 

http://www.pirelli.pt/verao-2022

