
 

 

 

Regulamento  

“O Natal está a Chegar” 

 

A GuimarãeShopping - Centro Comercial, S.A., com sede no Lugar do Espido- Via Norte, freguesia da Cidade da Maia, concelho da Maia, 

matriculada na Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503601519, com 

capital social de € 50.000,00, adiante designada como “Entidade Promotora”, irá lançar a partir das 10h00 do dia 23 (vinte e três) de novembro de 

2020 e até às 19h00 do dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2020, uma ação Promocional denominada “O Natal está a Chegar””, no Centro 

Comercial GuimarãeShopping. 

 

A presente ação consistirá na realização de uma parada de animação que irá distribuir caixas de Natal pelos Clientes que visitem o 

GuimarãeShopping no período melhor identificado no número 1 infra.. 

 

 Descrição da ação e respetivos termos e condições: 

 

1 – Serão distribuídas pelos clientes pequenas caixas de Natal nos dias 23 (vinte e três) a 27 (vinte e sete) de novembro de 2020, das 10h00 

às 11h00; das 13h00 às 14h00; e das 18h00 às 19h00. 

 

2 - A atribuição das caixas de natal surpresa é limitada ao stock existente de 3.000 (três mil), correspondendo 600 (seiscentas) caixas de 

natal surpresa contendo vales de € 5,00 (cinco euros), distribuídas por 5 (cinco) dias. 

 

3 - Os vales serão dedutíveis em compras de valor igual ou superior a € 5,00 (cinco euros), não se verificando qualquer direito a devolução 

da diferença caso o Cliente efetue compra de valor inferior, devendo, por sua vez, suportar o valor remanescente, caso o valor de 

aquisição se mostre superior. 

 

4 - Os vales não são acumuláveis entre si, pelo que os Clientes só podem efetuar uma compra com cada um dos vales de € 5,00 (cinco 

euros). 

 

5 - Em caso de devolução dos bens adquiridos com o vale de compras, o cliente não terá direito ao reembolso do respetivo valor, tendo 

apenas direito à troca por produtos de valor igual ou superior, ficando neste caso a seu cargo o pagamento do valor remanescente. 

 

6 - Os vales serão válidos de 23 (vinte e três) de novembro até dia 30 (trinta) de novembro de 2020, não podendo ser apresentados para 

remissão posteriormente a essa data e serão dedutíveis em compras realizadas em qualquer loja do GuimarãeShopping, com exceção 

do Hipermercado Continente, Well’s, Bagga, Hôma, Worten, Worten Mobile, CTT e quaisquer outras lojas/quiosques para compras 

relativas a serviços de carregamento de telemóveis. 

 

7 - A Entidade Promotora reserva-se o direito de alterar, cancelar a ação promocional ou de a suspender pelo tempo necessário, sem 

necessidade de aviso prévio aos Clientes, no caso de existirem limitações técnicas, bem como em qualquer outra circunstância que 

ponha em causa o bom funcionamento da ação promocional. 

 

8 -  A GuimarãeShopping- Centro Comercial, S.A. reserva-se o direito de alterar o regulamento, sem aviso prévio, passando o mesmo a ser 

válido a partir da data da sua publicação. Todas e quaisquer alterações serão devidamente divulgadas na Administração do 

GuimarãeShopping. 

 

9 - Não são admitidos como participantes nesta Campanha, lojistas e funcionários das lojas do GuimarãeShopping, empregados da Entidade 

Promotora da ação e funcionários que desempenham a sua atividade nas lojas do GuimarãeShopping, prestando desta forma trabalho à 

entidade promotora, apesar do seu vínculo laboral poder ser uma empresa subcontratada da entidade promotora. 

 

10 - Esta campanha destina-se exclusivamente a pessoas singulares maiores de idade. 

 

11 - A participação na ação implica, por parte do Cliente, a integral aceitação dos termos e condições estabelecidos no presente 

regulamento. 

 



 
12 - Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Entidade Promotora. 

 

 
 
Guimarães, 18 (dezoito) de novembro de 2020. 


