
CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “Campanha de agosto Vulco 2020” 
 
A presente promoção “Campanha de agosto Vulco 2020” é é promovida e gerida por GOODYEAR 
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. 
 
Esta promoção tem como objetivo a divulgação da revisão do veículo em oficinas da rede Vulco, do 
conhecimento e da satisfação do consumidor final com este serviço, oferecer aos utilizadores que 
cumpram os requisitos das presentes condições estabelecidas um kit de desinfeção para o veículo, 
composto por camurça, luvas e produto de limpeza para superfícies da Wynn’s. 
 
A promoção será realizada a partir do dia 3 agosto e até ao dia 31 de agosto de 2020 (ambas as 
datas inclusive). Estas condições visam desenvolver os termos e condições essenciais para o 
procedimento e participação da presente promoção. Ao participar na “Campanha de agosto Vulco 
2020”, compromete-se com a aceitação expressa dos presentes termos e condições, conforme 
estabelecidos. 
 
A participação limita-se às oficinas da hierarquia da Vulco que se encontrem na lista de oficinas 
aderentes à atual promoção, que pode ser consultada em: 
www.vulco.pt 
 
GLOSSÁRIO: 
Familiar: pai/mãe e/ou irmão/irmã, parentes em primeiro grau de consanguinidade e/ou afinidade. 
 
Hierarquia da Vulco: grupo de oficinas especialistas em pneus e mecânica rápida cujo negócio 
consiste na venda direta a clientes finais e que pertencem à rede VULCO. 
 
1.- ÂMBITO TERRITORIAL DA PROMOÇÃO 
A presente campanha será realizada em todo o território Português. 

2.- DURAÇÃO 
Promoção válida para as revisões completas do veículo (pneus, óleo, luzes, bateria e níveis) que 
sejam efetuadas entre os dias 3 e 31 de agosto de 2020 (ambas as datas inclusive). Não obstante, a 
duração pode variar se o limite máximo de ofertas for atingido antes da data de conclusão da 
campanha. 
 
3.- PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS 
Podem participar nesta promoção todas as pessoas singulares, maiores de idade e residentes em 
Espanha que adquiram e solicitem a revisão completa do veículo nas oficinas aderentes à promoção 
durante as datas indicadas. 
 
Os participantes serão os proprietários dos veículos que tenham efetuado a revisão completa do 
veículo com as características anteriormente descritas, nas oficinas aderentes à presente promoção, 
isto é, aos quais tenha sido emitida a fatura correspondente. 
 
Esta promoção será publicitada ou divulgada nos seguintes meios de comunicação: online, redes 
sociais e através de materiais promocionais nos pontos de venda aderentes.  



 
Limites e restrições: 

• A presente promoção está limitada ao stock existente: 1200 kits desinfetantes para o 
veículo.  

• Uma vez esgotado o stock, mesmo que ainda não tenha terminado o período promocional, 
a promoção será dada como finalizada. 
• Não poderão participar na Promoção e, portanto, ser premiados, os funcionários ou 
membros da família da GOODYEAR, as oficinas aderentes à promoção ou qualquer empresa 
associada ao seu grupo, o pessoal da agência de publicidade ou da agência organizadora que a gere. 
• Só poderão participar as pessoas singulares e os proprietários dos veículos que tenham 
comprado e montado os pneus, isto é, aos quais tenha sido emitida a fatura correspondente. 

• Será válida apenas uma única participação por pessoa física. 
 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA OFERTA 
 
Consulte previamente a disponibilidade das ofertas e as condições na oficina que tiver 
selecionado. 

1- Revisão completa do veículo tendo em conta os 5 pontos de base: pneus, óleo, bateria, 
luzes e níveis, numa das oficinas aderentes à promoção, no período de duração da 
mesma. 

2- Solicitar a fatura de compra no momento em que foi efetuada a revisão. 
3- Solicitar a oferta diretamente à oficina que lhe forneceu a fatura: kit desinfetante para 

o veículo, composto por camurça, luvas e produto de limpeza para superfícies da 
Wynn’s. 

 
Uma vez efetuado o serviço, a oficina irá entregar-lhe, juntamente com a sua fatura de compra, a 
oferta mencionada na promoção. Na referida fatura deverá constar que a oferta foi entregue e o 
utilizador deverá assinar um comprovativo de receção para que fique registado. Caso alguma destas 
duas circunstâncias não ocorra, o ORGANIZADOR não se responsabilizará pela entrega da oferta 
nem por qualquer indemnização. 
 
Uma vez esgotado o stock, a GOODYEAR não se responsabilizará por ofertas que não possam ser 
obtidas nas oficinas aderentes. 
 
Não obstante, para qualquer problema que possa estar relacionada com a oferta direta, entre em 
contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para esta promoção: 
 
Telefone: 902 11 04 87/ 91 159 09 09 
Por e-mail para: info@promotionsgoodyear.com 
 
O prazo máximo para a resolução de problemas relativos à promoção é o dia 11 de setembro. 
 
4.- OFERTA: 
Ao efetuar a revisão completa do veículo com as características anteriormente descritas, o 
participante receberá diretamente a seguinte oferta: kit desinfetante para o veículo*. 
 
*O ORGANIZADOR poderá substituir a oferta da promoção por outra de valor similar, se, por razões alheias à sua vontade 
ou em caso de força maior, ficar impedido de poder fornecer as ofertas mencionadas na promoção. Nesse caso, será 
efetuada a devida modificação nas condições gerais. 



 
 
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. 


