
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO 

"Green Days" 

1. ORGANIZADOR E PRODUTOS SUJEITOS À PROMOÇÃO 

A S. José Pneus organiza a promoção “Green Days” para promover a compra de pneus BKT. 

Produtos objeto de promoção: 

● AGRIMAX  
● AGRIMAX V-Flecto, Force, Teris, Ridemax 
● RIDEMAX FLOTATION  
● MULTIMAX  
● EARTHMAX  

2. PRÉMIO 

Os participantes desta oferta promocional cumprem integralmente estes Termos e          
Condições, receberão um prémio constituído por uma bicicleta BKT 26”, de acordo com as              
seguintes condições: 

● Registar a fatura de compra no site em www.sjosepneus.com  
● Para obter a bicicleta deve montar os pneus incluídos na promoção 
● Apresentar uma fotografia do equipamento montado com pneus BKT 

Será entregue o número máximo de bicicletas, limitado ao stock existente. 

3. ÂMBITO GEOGRÁFICO DA PROMOÇÃO 

A promoção terá lugar em todo o território português. 

4. ÂMBITO TEMPORÁRIO DA PROMOÇÃO 

A duração da promoção vai de 01/09/2020 a 31/12/2020, ambos inclusive. 

Pode participar e enviar a fotografia de 01/09/2020 a 31/12/2020, ambos inclusive. 

O período de reclamação, relacionado com a participação no concurso, termina 60 dias             
após o final do período promocional. 

5. ÁREA GEOGRÁFICA E PESSOAL DO PARTICIPANTE 

Todos os indivíduos maiores de 18 anos com residência legal em Portugal podem             
participar. 
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6. COMUNICAÇÃO DA PROMOÇÃO 

A comunicação desta promoção será feita através da venda de pneus e jantes nas              
seguintes áreas: 

● Redes sociais 
● Internet 
● Postos 

7. FORMA DE PARTICIPAÇÃO E MECÂNICA DA PROMOÇÃO 

Será considerado participante quem fizer a compra de pneus BKT nos seguintes modelos,             
tamanhos e quantidades: 

● 4 unidades AGRIMAX 24” a 36” (serie 85/70/65) 
● 2 unidades AGRIMAX 38” a 42” (serie 85/70/65) 
● 2 unidades AGRIMAX V-Flecto, Force, Teris, Ridemax IT 696/7 
● 4 unidades RIDEMAX FLOTATION 22,5” a 26,5” 
● 4 unidades MULTIMAX 24” a 28” 
● 2 unidades EARTHMAX 25” a 35” 

Monte os pneus em Portugal durante o período promocional e cumpra corretamente com a              
seguinte mecânica: 

1. Aceda ao site www.sjosepneus.com durante o período de participação e preencha o             
formulário de inscrição. 

2. Anexe a fatura de compra dos pneus e a fotografia dos novos pneus BKT montados no                  
campo do formulário destinado para o efeito. 

a. O mesmo conjunto de pneus só pode ser usado uma vez para se inscrever na promoção. 

b. A devolução no ponto de venda do produto promovido implica a perda do direito de                
participação na promoção. Se o reembolso for efetuado após a obtenção do prémio pelo              
participante, a empresa organizadora reserva-se o direito de reclamar o montante do prémio             
obtido junto do participante, sem prejuízo das medidas judiciais a tomar. 

c. No prazo máximo de 21 dias úteis, os dados serão validados e uma bicicleta BKT de 26” será                   
enviada a todos os participantes, que cumpram a mecânica da campanha, para o endereço              
fornecido. 

8. CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO 

A promoção é limitada a uma inscrição por pessoa, identificada pelo seu número da fatura de                
compra. 

No caso de não recebimento da bicicleta no prazo de 21 dias úteis após a data de participação,                  
é de responsabilidade do participante fazer a reclamação à empresa organizadora dentro do             
prazo de validade da mesma. 

O mesmo conjunto de pneus não pode ser usado por mais de um participante. 

De forma a garantir a veracidade da participação, a empresa organizadora pode solicitar ao              
participante documento oficial que comprove a identidade e / ou morada do mesmo, bem              
como o recibo de compra original ou fatura ou outro documento adicional que comprove a               
compra do produto promocional. 
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Os participantes devem receber o prémio nas espécies indicadas, sem que a alteração seja              
possível em qualquer caso devido à perceção em dinheiro do seu valor económico. 

A empresa organizadora reserva-se o direito de intentar ações judiciais contra quem pratique             
qualquer tipo de ato que possa ser considerado manipulação ou falsificação da participação. 

 

 9. DESQUALIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES 

As participações que não cumprirem, ou cumprirem de forma irregular, as etapas mecânicas             
mencionadas na secção 7 acima, que ultrapassem as limitações da secção 8 acima e, em geral,                
que não atendam aos requisitos e condições aqui citados, serão descartadas. Nestes casos, o              
participante perderá o direito de usufruir do prémio e / ou qualquer tipo de compensação. 

Da mesma forma, pessoas que fizerem uso ilegítimo, recebendo ajuda e / ou vantagem para               
manipular a participação, serão desclassificadas. As inscrições que apresentarem informações          
incompletas, manipuladas ou falsas também serão descartadas. 

As inscrições recebidas fora dos prazos estabelecidos nestes Termos e Condições serão            
eliminadas. 

 10. DÚVIDAS OU INCIDENTES 

Para resolver qualquer dúvida, reclamação ou incidente no processo de participação na            
promoção, o participante poderá entrar em contacto com o Departamento de Atendimento ao             
Consumidor da Promoção enviando um e-mail para bici-bkt@sjosepneus.com . 

 11. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

1. Responsável pelo tratamento: S. José Pneus 

2. Objetivos do tratamento: Gerir a participação no passatempo. Realizar estatísticas sobre            
produtos e serviços da Marca. Verificar e controlar os processos e a qualidade do atendimento               
prestado pela Rede Comercial. 

1. Gerir a participação na promoção 

2. Gerir o contacto com participantes e vencedores 

3. Gestão e entrega de prémios 

4. Comunicar os vencedores online 

5. Realizar pesquisas qualitativas de satisfação após o final da promoção 

6. Liquidar os impostos aplicáveis 

7. Se tiver dado o seu consentimento, os seus dados pessoais serão processados para lhe               
enviar comunicações comerciais por qualquer meio (correio, email e telefone) de acordo com             
as disposições da Política de Privacidade. 

 

 3. Base de legitimação: 

Os dados pessoais, para os fins estabelecidos em 2.1 a 2.5, serão tratados conforme necessário               
para atender à sua participação na promoção. 

Os dados pessoais dos participantes para o efeito estabelecido em 2.7 serão baseados em              
consentimento. 
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4. Destinatários dos dados: 

Os seus dados não serão transferidos a terceiros. Os dados dos participantes serão             
comunicados às empresas prestadoras dos serviços que possam ser contratadas e adjudicadas. 

 

5. Período de conservação: 

Os dados pessoais serão processados durante o tempo necessário ao cumprimento dos fins             
para que foram recolhidos e, decorrido esse prazo, durante os previstos na legislação em              
matéria de prescrição de responsabilidades. 

6. Medidas de segurança: 

A S. José Pneus adoptou as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a              
segurança e integridade dos dados, bem como para evitar a sua alteração, perda, tratamento              
ou acesso não autorizado. 

7. Exercício de direitos: 

Pode exercer os direitos de acesso, retificação, exclusão, limitação de tratamento,           
portabilidade e oposição, comprovando sua identidade, através do e-mail         
bici-bkt@sjosepneus.com . Caso os seus direitos não sejam devidamente atendidos,          
informamos do seu direito de registar uma reclamação junto à Comissão Nacional de Proteção              
de Dados. 

8. Consulte a Política de Privacidade completa em: www.sjosepneus.com  

A S. José Pneus não pode realizar verificações da veracidade dos dados fornecidos, pelo que é                
da responsabilidade do participante fornecer dados verdadeiros, corretos e atualizados. 

De forma a medir a satisfação dos participantes em termos qualitativos e tirar lições para               
futuras campanhas promocionais da Empresa Organizadora, o participante é informado que,           
por email ou por telefone, será solicitado um parecer sobre esta campanha promocional que              
agradecemos e, se cedidos pelo participante, serão utilizados apenas para fins de avaliação do              
sucesso da campanha. 

 12. ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES 

A participação na Promoção implica a aceitação expressa e sem reservas destes termos e              
condições, os quais estarão à disposição de qualquer interessado: 

• Na página web 

• Na sede dos escritórios da Empresa Organizadora 

13. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

Estes Termos e Condições são regidos pela Lei Portuguesa. 
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