Regulamento Ação Promocional
“NESTE REGRESSO ÀS AULAS, OS PRESENTES SÃO SEUS”
1- Entidade responsável pela campanha
O Évora Plaza com morada Rua Luis Adelino Fonseca Nº 4 7000-345 – Évora, levará a efeito no dia 15
de Setembro 2019, uma ação promocional denominada por “Neste Regresso às Aulas, os Presentes são
Seus”
2 - Período de duração e destinatários da campanha

A ação promocional destina-se a todos os clientes que, no dia 15 de Setembro 2019, efetuem compras
nas lojas do Évora Plaza (com excepção do Hipermercado Jumbo) entre as 15H e as 19H.
Por cada 20€ em compras nas lojas do Évora Plaza (exceptuando o Hipermercado), o cliente adquire a
possibilidade ganhar um presente.
Para garantir justiça na igualdade de circunstâncias de participação, esta ação promocional destina-se
exclusivamente aos clientes do Évora Plaza sendo, portanto, interdita a participação por parte de sócios,
administradores e colaboradores da entidade gestora e seus familiares, sócios administradores, gerentes
e colaboradores das lojas e quiosques temporários e seus familiares que constituem o Évora Plaza e aos
colaboradores das empresas de prestação de serviços à entidade gestora e seus familiares.

3 - Regras para atribuição de presentes

Pela apresentação à promotora, do(s) talão(ões) de compra perfazendo valor igual ou superior a 20€, o
cliente tem acesso a tirar um presente do placar e a ver o que corresponde o seu presente.
A promotora tirará uma fotocópia ao(s) talão(ões) de compra (apenas para comprovativo), carimbando os
originais.
Cada cliente apenas tem direito a um presente, mesmo que detenha mais de um talão com valor superior
a 20€.
Esta ação apenas é válida no 15 de Setembro entre as 15H e as 19H.
Para usufruir desta ação o cliente deve dirigir-se ao balcão de apoio, que estará localizado em frente à loja
SALSA e MUVE no Piso 0, e apresentar o(s) talão(ões) de compra à promotora que se encontra a apoiar
a ação.
Évora Plaza
Rua Luis Adelino Fonseca Nº 4
7000-345 – Évora
TEL: 266 708 893

A entrega dos presentes é válida para os primeiros 80 (Oitenta) clientes que se apresentem junto do
espaço onde decorre a ação, sendo que para participar têm de cumprir todos os requisitos necessários
para atribuição do presente.
Os presentes são limitados ao stock existente e não podem ser convertidos em dinheiro.
Não serão aceites quaisquer outros documentos que não sejam faturas originais de compras efectuadas
no dia 15 de Setembro entre as 15H e as 19H.
4 - MECANICA DA AÇÃO

O cliente faz compras nas lojas no Évora Plaza (com excepção do Hipermercado Jumbo) no dia 15 de
Setembro 2019, entre as 15H e as 19H, em valor igual ou superior a 20€, e terá que se dirigir ao balcão
de apoio da ação, para poder participar nesta iniciativa “Neste Regresso às Aulas, os Presentes são Seus”.
Após a promotora confirmar o valor, data e hora do(s) talão(ões), o cliente poderá tirar o presente do placar
sempre com supervisão. Após retirar o presente do placar, no quadrado menciona o presente que a pessoa
ganhou. A promotora entregará no momento o presente correspondente.
4 – OFERTAS

O Évora Plaza tem para oferecer 80 presentes, sendo eles:
2 tablets
23 estojos
15 mochilas
40 cadernos

O Regulamento da ação promocional estará disponível no balcão de apoio à ação.
A participação nesta ação promocional está condicionada à aceitação integral do presente
regulamento, com as alterações, anexos ou aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade
de aviso prévio, venham a ser introduzidos pela organização.
Évora, 15 de Setembro 2019
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