Regulamento Ação Promocional LOURESHOPPING “PARQUE ENCANTADO
– VIAGENS GRÁTIS NO CARROSSEL”
1 de dezembro de 2018

1.

A Loureshopping – Centro Comercial, S.A., com sede no Lugar do Espido, Via Norte, freguesia de Cidade da Maia, concelho da
Maia, com o capital social de € 50.000,00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número único de
matrícula e de pessoa colectiva 503645265, lançará às 14h30 (catorze horas e trinta minutos) do dia 1 (um) de dezembro de 2018 a
ação promocional denominada “PARQUE ENCANTADO – VIAGENS GRÁTIS NO CARROSSEL” no LoureShopping.

2.

Esta ação vigorará até às 22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos) do dia 6 (seis) de janeiro de 2019 ou até terem sido distribuídas
todas as entradas grátis disponíveis de acordo com o stock identificado referido no n.º 5 infra, conforme o que ocorrer primeiro,
terminando imediatamente e sem necessidade de aviso prévio assim que esteja preenchida uma das referidas situações.

3.

Entre o dia 1 (um) de dezembro de 2018 e o dia 6 (seis) de janeiro de 2019, por compras realizadas nas lojas do LoureShopping,
com exceção das lojas indicadas no nº 3.1 infra, no valor mínimo de € 20,00 (vinte euros), o participante poderá receber entradas
grátis no carrossel, que poderá utilizar no “Parque Encantado” do LoureShopping.

3.1. Exceto nos espaços comerciais temporários, na compra de medicamentos com receita médica, em carregamentos de saldo de
telemóveis, em compras de Jogos Santa Casa, em compras de Tabaco e de Cartões-Presente ou Cheques Prenda, nas lojas
Flash Store, na Wells, Continente, Solinca, Bagga e Aki.

4.

As entradas grátis no Carrossel referidos no nº 3 supra, serão entregues de acordo com o valor das respetivas compras efetuadas
pelo participante e com a seguinte distribuição:

5.



Compras no valor igual ou superior a € 20,00 (vinte euros) – Oferta de 1 (uma) entrada grátis no Carrossel;



Compras no valor igual ou superior a € 40,00 (quarenta euros) – Oferta de 2 (duas) entradas grátis no Carrossel.

A atribuição das entradas grátis no carrossel é limitada ao stock existente no total de 1.000,00 (mil) entradas grátis no carrossel. A
presente campanha terminará imediatamente e sem necessidade de qualquer aviso prévio ao cliente assim que forem utilizadas
todas as entradas grátis no carrossel, ainda que tal ocorra antes das 22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos) do dia 6 (seis) de
janeiro de 2019.

6.

Não é admitida, para troca por entradas grátis, a apresentação de quaisquer outros documentos que não sejam os talões de compra
originais, a apresentação isolada de talões comprovativos de pagamento por cartão de crédito ou débito, faturas desacompanhadas
do respetivo talão de compra, de segundas vias e/ou duplicados, de fotocópias e notas de encomenda e consultas de mesa dos
talões de compra, bem como talões de troca.

7.

Uma vez na posse do(s) talão(ões) de compras efetuadas, o cliente deverá dirigir-se à bilheteira do Carrossel situado no parque
verde – “Parque Encantado” do LoureShopping, no período em que vigorará a acção, apresentar o(s) talão(ões) de compra, e validar
as entradas grátis a que tiver direito.

7.1.

A validação do(s) talão(ões) de compras será efetuada através da aposição de um carimbo no mesmo;

7.2.

O cliente apenas receberá as entradas grátis no carrossel caso não haja rutura de stock.

8.

Não é permitida a acumulação de talões de forma a perfazer o valor mínimo para acesso à entrada grátis no carrossel (exemplo:
dois talões de € 10,00 (dez euros) ou um talão de € 15,00 (quinze euros) e outro de € 5,00 (cinco euros) não conferem direito à
atribuição de entradas para o carrossel).

9.

A mecânica desta ação foi transmitida ao promotor que opera o carrossel e será comunicada em diversos suportes no interior do
centro comercial LoureShopping, encontrando-se o regulamento disponível para consulta na Administração do Centro Comercial, no
Balcão de Informações do LoureShopping e em www.loureshopping.pt / Natal.

10. A Loureshopping – Centro Comercial, S.A.reserva-se no direito de cancelar a ação promocional ou de a suspender pelo tempo
necessário, sem necessidade de aviso prévio ao Cliente, no caso de existirem limitações técnicas que impeçam a entrega das
entradas grátis pela bilheteira do carrossel, bem como em qualquer outra circunstância que ponha em causa o bom funcionamento
da ação promocional.
11. Não são admitidos como participantes nesta Campanha, lojistas e funcionários das lojas do LoureShopping, empregados da entidade
promotora da ação e funcionários que desempenham a sua atividade nas lojas do LoureShopping, prestando desta forma trabalho à
entidade promotora, independentemente da existência ou não de vínculo laboral entre os mesmos e a entidade promotora.

12. As entradas grátis no Carrossel não são remíveis em dinheiro.

Loures, 1 de dezembro de 2018

