
BASES DA PROMOÇÃO “PROMOÇÃO DE OUTONO 2019” 

A presente promoção " PROMOÇÃO DE OUTONO 2019" é promovida e gerida por GOODYEAR 

DUNLOP TIRES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. com N.I.F. 500129320 com sede na Rua Tomas de 

Fonseca, Torre G – 1º Piso, Lisboa 1600-209, Centro Empresarial Torres de Lisboa, Portugal, adiante 

denominada GOODYEAR ou ORGANIZADOR.  

O objectivo desta promoção é promover e aumentar as vendas de pneus da marca “Goodyear”, o 

conhecimento deste produto pelo consumidor final e a sua satisfação, . e para dar aos usuários que 

preencham os requisitos nessas bases uma casaca racing Goodyear como presente. 

 

A participação na “PROMOÇÃO DE OUTONO 2019” implica a aceitação expressa das bases abaixo 

descritas. 

A promoção é válida entre 30 de setembro e 30 de outubro de 2019 (ambas inclusive). 

A participação está limitada às oficinas do ramo Retail que se encontrem na lista de oficinas que 

tenham aderido à presente promoção, a que poderá consultada em:  

https://www.goodyear.pt  

GLOSSÁRIO: 

Familiar: Pai/mãe e/ou irmão/ irmã, parentes de primeiro grau de consanguinidade e/ou afinidade. 

Ramo Retail: Grupo de clientes especialistas em pneus e mecânica rápida cujo negócio consiste na 

venda directa a clientes finais. 

1.- ÂMBITO TERRITORIAL DA PROMOÇÃO 

A presente campanha será realizada em todo o território Português. 

2.- DURAÇÃO 

Promoção válida para as compras e montagem de 4 pneus de turismo, 4x4 e carrinha, da Summer, 

All Seaseon e/ou Winter em jante 16’ ou superior da marca “Goodyear”, que se realizem entre o dia 

30 de setembro e 30 de outubro de 2019. Não obstante, a duração pode variar se antes da data de 

finalização for atingido o limite máximo de prémios. 

3.- PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS 

Podem participar nesta promoção todas as pessoas singulares, maiores de idade e residentes em 

Portugal que adquiram ou solicitem a montagem de 4 pneus, no mínimo, de jante 16’ ou superior 

da marca “Goodyear” (Turismo, SUV/4x4 ou carrinha) da Summer, All Seaseon e/ou Winter nas 

oficinas aderentes à promoção durantes as datas indicadas, e que se realizem entre o dia 30 de 

setembro e 30 de outubro. 

 Os participantes serão os titulares dos veículos que tenham comprado e montado os pneus, isto é, 

a quem se tenha emitido a factura correspondente. 

https://www.goodyear.pt/


Esta promoção será publicitada ou difundida em diversos meios de comunicação: online, redes 

sociais e através de materiais de visibilidade nos pontos de venda aderentes. 

 

LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES: 

• Esta promoção é limitada até Promoção limitada até ao stock existente: 1.100 Casaco 

Racing Goodyear. 

• Atingido o limite do stock, mesmo que não tenha terminado o período promocional, a 

promoção dar-se-á por finalizada. 

• Não poderão participar na Promoção, nem, como tal, ser premiados, os empregados da 

GOODYEAR, familiares destes, as oficinas aderentes à promoção ou qualquer empresa associada ao 

grupo, pessoal da Agência de Publicidade ou da organizadora responsável pela gestão. 

• Apenas poderão participar as pessoas singulares, titulares dos veículos que para os quais 

tenham sido comprados e montados os pneus, a quem tenha sido emitida a factura correspondente. 

• Apenas será válida uma única participação por pessoa singular. 

 

REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO PRÉMIO 

Consulte previamente a disponibilidade  dos prémios e as condições na sua oficina de eleição. 

1- Compra e montagem de pelo menos 4 pneus da marca Goodyear de jante 16” ou 

superior, (dos segmentos indicados nestas condições) em alguma das oficinas 

aderentes, no decurso da promoção. 

2- Solicitar a factura no momento da compra e montagem dos pneus. 

3- Solicitar à oficina que tenha entregado a factura, o prémio directo: Bolsa de Viagem 

Goodyear. 

Ao adquirir os pneus, a oficina entregará juntamente com a sua factura de compra o prémio 

mencionado na promoção. Na referida factura deverá fazer-se constar que foi entregue o prémio e 

o utilizador deverá assinar o documento comprovativo do recebimento. Caso falhe algum destes 

requisitos, O ORGANIZADOR não se responsabilizará pela entrega do prémio ou de qualquer 

indemnização. 

GOODYEAR não será responsável pelos prémios que não possam obter-se nas oficinas aderentes, 

uma vez esgotados. 

Para qualquer assunto relacionado com o prémio, poderá dirigir-se ao nosso serviço de apoio ao 

cliente para esta promoção: 

Por telefone: 902 11 04 87 y 91 159 09 09 

Por e-mail, no seguinte endereço de correio electrónico: info@promotionsgoodyear.com 



As questões colocadas ao serviço de apoio ao cliente após 15 de Novembro de 2019 não serão 

tramitadas. 

  

4.- PRÉMIO 

O participante ao realizar a compra e montagem de 4 pneus jante 16’ ou superior na marca 

“Goodyear”, com as características acima descritas, receberá o seguinte presente: 

 Casaco Racing Goodyear *. 

*O ORGANIZADOR poderá substituir o prémio objecto da promoção por outro de valor similar, caso, por razões alheias à 

sua vontade ou de força maior, se veja impossibilitado proporcionar os prémios oferecidos na promoção, será feita a 

alteração adequada nas bases jurídicas. 

5.- CONDIÇÕES GERAIS 

✓ O prémio não é susceptível de ser trocado por outro. 

✓ Está reservado o direito a modificar o presente regulamento, assim como a incluir o excluir 

qualquer operação, ou introduzir qualquer modificação na promoção, devidamente 

justificado. 

✓ Está reservado o direito a excluir os participantes por parte dos quais se detecte o uso 

fraudulento da participação na promoção. 

✓ Uma vez entregue o prémio, está excluída a responsabilidade pela sua perda, roubo ou 

furto. 

✓ O ORGANIZADOR reserva-se o direito de confirmar o correcto desenvolvimento e o 

cumprimento dos requisitos desta promoção no caso de ser necessária a prova da entrega 

dos prémios para solucionar qualquer disputa. 

✓ A GOODYEAR não será responsável de qualquer indemnização caso se detecte uma má 

gestão e/ou incumprimento imputável única e exclusivamente à oficina que tenha 

infringido estas condições. 

Os telefones para consulta da promoção são: 902 11 04 87 y 91 159 09 09 

6..- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Esta campanha rege-se pelo conteúdo destas condições e pelas leis em vigor em Portugal. 

 


