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DE 29 OUTUBRO A 29 NOVEMBRO 2015

REGULAMENTO
ROADY 17º ANIVERSÁRIO

O presente regulamento define as condições gerais da ação comercial “Selfie Roady”, promovida pela ITMP Automóvel, S.A. (adiante designada por Promotora), com sede no Lugar do 
Marrujo, Bugalhos 2384-004 ALCANENA, a qual está inserida na comemoração dos 17 anos dos Centros-auto Roady a celebrar nos meses de Outubro e Novembro de 2015.
A adesão do cliente a esta ação pressupõe a sua aceitação das regras do presente Regulamento.

1. Objetivo da Ação

No âmbito da presente ação serão atribuídos 90 (noventa) prémios:
a)  30 vales de 200€ válidos entre 01/01/2016 e  30/06/2016
b)  30 Tablets HUAWEI 7’’,1.2Ghz
c)  30 vales de 50€ válidos entre 01/01/2016 e  30/06/2016
Concretamente, a cada Centro – auto Roady (num total de 30) serão atribuídos 3 prémios:
1º Prémio – 1 vale de 200€

2ºPrémio – 1 tablet HUAWEI 7’’,1.2Ghz
3ºPrémio - 1 vale de 50€

2. Como Aderir

2.1. A presente ação destina-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal, que façam uma compra de produtos ou serviços 
de qualquer valor num centro – auto Roady entre 29 de Outubro de 2015 e 29 de Novembro de 2015 
2.2. Para aderir á presente ação, o cliente deverá efetuar uma compra de qualquer valor numa Loja Roady e tirar uma selfie. Esta selfie poderá ser 
tirada no interior das instalações do Roady ou no exterior, sendo que, neste último caso, deverá aparecer com a identificação da marca Roady
2.3. Depois de ter efetuado a compra numa Loja Roady, o cliente deverá enviar foto do talão/fatura e a selfie por e - mail, para o seguinte 
endereço eletrónico: aniversario.roady2015@gmail.com e indicar os seguintes elementos: 
- Nome completo
- Morada
- E-mail
- Contato telefónico
2.4. A identificação da loja onde foi efetuada a compra deverá estar bem visível na foto que o cliente enviar do talão/fatura de compra  

3. Adesões Válidas e Não Válidas

3.1. Não serão admitidas adesões dos sócios, administradores ou trabalhadores da Promotora, bem como de todos os trabalhadores e colabora-
dores das empresas prestadoras de serviços envolvidas nesta ação
3.2. A identificação dos clientes será feita através dos seus dados, conforme indicado no ponto 2.3.
3.3. Serão consideradas inválidas as adesões com dados incorretos
3.4. Serão consideradas válidas todas as adesões que cumpram as regras do presente regulamento
3.5. A promotora reserva – se ao direito de excluir da ação o cliente que se registe com dados falsos ou que tente viciar as regras e o espírito da 
ação constantes neste Regulamento
3.6. Ao aderir à presente ação, o cliente está automaticamente a autorizar a recolha e tratamento informático dos seus dados pessoais, autorizando 
que a promotora insira estes dados numa base de dados apropriada

4. Interpretação das Regras da Ação

4.1. A Promotora reserva o direito de decidir definitivamente sobre qualquer dúvida ou caso omisso que possa vir a ser suscitado sobre as regras 
aplicáveis a esta ação

5. Atribuição dos Prémios

5.1. Os vencedores serão contatados por telefone e/ou e-mail até 31 Dezembro 2015 e os prémios serão enviados até 31 Janeiro 2016 para a loja 
Roady mais próxima à sua escolha  
5.2. A escolha dos vencedores é efetuada por um júri Roady, composto designadamente, por elementos da equipa de marketing da promotora e 
com base na selfie mais criativa e que cumpra os requisitos indicados no ponto 2.2 
5.3.Os prémios correspondentes ao 1º e 3º lugares (vales de desconto) poderão ser descontados em qualquer loja Roady entre os dias 01/01/2016 e 
30/06/2016,desde que cumpridos os pressupostos no ponto 5.6.
5.4. Os prémios a atribuir são livres de qualquer ónus e encargos para o contemplado
5.5. Os prémios atribuídos são pessoais e intransmissíveis, podendo ser, unicamente, usufruídos pelo premiado, não podendo ser convertidos, em 
caso algum, em dinheiro. 
5.6. Os vales são de utilização única e podem ser acumuláveis entre si, não sendo em caso algum devolvido o remanescente da diferença em din-
heiro, podendo sim, ser convertido em produtos e/ou serviços no ato da compra.
5.7. Os vales não são acumuláveis com outras campanhas/ações/promoções em vigor
5.8. Caso não sejam atribuídos todos os prémios previstos no presente regulamento, a promotora reserva – se ao direito de utilizar os mesmos para 
os fins que entender convenientes

6. Publicitação da Ação

6.1. As regras da Ação e o seu regulamento encontram-se disponíveis nas lojas Roady e no site Roady (http://www.roady.pt/)

7. Violação das Regras da Ação

7.1. A violação, pelos clientes, de qualquer uma das regras constantes do presente regulamento pode implicar a anulação da atribuição do prémio 
ou o reembolso á promotora do respetivo valor, sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas

8. Outras Informações

8.1. A adesão á presente ação, vale como declaração, por parte dos clientes, da sua autorização expressa para a utilização gratuita, global ou par-
cial, do seu nome e da selfie utilizada no âmbito da presente ação, para efeitos publicitários relativamente a esta ação de promoção, bem como 
outras ações de marketing, valendo também como aceitação integral das condições do presente regulamento
8.2. A Promotora não poderá ser responsabilizada por falhas de ligação da internet
8.3. A mecânica da ação exige que os dados fornecidos sejam verdadeiros e completos, e que sejam mantidos atualizados pelos clientes. Se os 
dados estiverem incorretos ou incompletos ou não forem atuais, a promotora não poderá ser responsabilizada por erros de identificação dos pre-
miados, bem como por qualquer consequência relacionada com a receção dos prémios por terceiros que não sejam os clientes premiados. 
8.4. Os dados recolhidos são processados e destinam-se ao tratamento desta ação e para fins de divulgação e publicidade de ações Roady. O titular 
dos dados poderá aceder, modificar, retificar ou eliminar os seus dados informando a promotora para a morada da mesma e que consta no início 
deste regulamento
8.5. A base dos dados pessoais dos clientes encontra – se registada na comissão Nacional de Proteção de Dados de acordo com a legislação aplicá-
vel
8.6. A Promotora garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados dos clientes. Os dados disponibilizados não serão partilhados com 
terceiros e serão utilizados somente para os fins aqui descritos. 
8.7. A Promotora tem o direito de efetuar alterações a este regulamento caso o deseje
8.8. Qualquer decisão do Roady – Centro Auto relativa à ação é irrevogável
8.9. Caso não hajam participações suficientes em cada loja para a atribuição dos prémios, a promotora reserva – se ao direito de decidir o destino 
dos mesmos


