  

TERMOS E CONDIÇÕES
Âmbito da Ação Promocional

1)  

A ação promocional “100 Garrafas Para 100 Avós Que Façam 100 Anos, Como O

Nosso Faria” destina-se exclusivamente aos fãs do Licor Beirão registados ou que utilizem o
site www.beiraodhonra.com. Qualquer comportamento que revele que os utilizadores
registados não são fãs da marca Licor Beirão poderá levar à sua exclusão da ação.
2)  

A participação na ação promocional “100 Garrafas Para 100 Avós Que Façam 100

Anos, Como O Nosso Faria” está limitada a pessoas que completem 100 anos de vida no
decorrer de 2017, daqui para a frente denominadas por “participante”. Os participantes
poderão ser inscritos por familiares ou outras pessoas próximas, daqui para a frente
denominadas por “autor de inscrição”.
3)  

Colaboradores das empresas promotoras da ação “100 Garrafas Para 100 Avós Que

Façam 100 Anos, Como O Nosso Faria” não poderão participar na presente campanha.
4)  

Não é permitida a participação na ação promocional “100 Garrafas Para 100 Avós Que

Façam 100 Anos, Como O Nosso Faria”, a:
a.   indivíduos menores de 18 anos, nem mesmo para fins de inscrição de um familiar, no
caso dos autores de inscrição;
b.   indivíduos que nasceram numa data posterior a 31 de dezembro de 1917, no caso dos
participantes;
c.   indivíduos que não possuam idade legal para o consumo de bebidas alcoólicas no país
de residência.
Promotores
5)  

A ação “100 Garrafas Para 100 Avós Que Façam 100 Anos, Como O Nosso Faria” é

promovida por:
a.   J. Carranca Redondo, Lda., empresa com o número de pessoa coletiva 500647631,
sedeada na Quinta do Meiral, 3200-295 Lousã. A J. Carranca Redondo, Lda. (sob a
marca Licor Beirão) é responsável pela campanha e pela gestão de participações
online e pela promoção da ação;

  

  

b.   Dascat Software, Lda., empresa com o número de pessoa coletiva 510256716, sedeada
na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 14, 7º D, 3030 – 181 Coimbra. A
Dascat Software, Lda. (sob a marca 10.digital - www.10.digital) é responsável pela
criação e programação do website da ação promocional.
Objeto
6)  

A ação promocional “100 Garrafas Para 100 Avós Que Façam 100 Anos, Como O

Nosso Faria” consiste numa campanha do Licor Beirão que pretende oferecer 100 garrafas de
“Beirão D’Honra” a 100 pessoas com 100 anos. Esta campanha decorrerá entro os dias 28 de
abril e 8 de maio de 2017. Todas as pessoas que completem 100 anos de vida poderão ser
inscritas, com expresso consentimento desse participante, sendo que serão premiadas as 100
primeiras inscrições devidamente validadas. A validação ocorre internamente e só será
transmitida aos participantes premiados aquando da entrega dos prémios. Se houver mais do
que uma inscrição por pessoa, apenas a primeira será validada de forma a limitar o número de
garrafas por participante premiado a uma. Para inscrever uma pessoa terá de ser preenchido
um formulário com os seguintes elementos:
a.   Data de nascimento do participante;
b.   Nome do participante;
c.   Número de cartão de cidadão ou bilhete de identidade do participante;
d.   Submissão de uma imagem de um documento que permita a comprovação de idade
do participante (em formato .pdf, .png, jpg);
e.   Morada de envio do prémio;
f.   O seu nome - referindo-se ao autor da inscrição;
g.   O seu email - referindo-se ao email do autor da inscrição;
Após a inscrição ser submetida, será enviado um email de confirmação da inscrição para o
endereço de email facultado no momento da inscrição.

7)  

Ao participar no passatempo, tanto os participantes como os autores da inscrição

declaram, sob compromisso de honra e para os devidos efeitos, que a informação enviada para
o fim a que se destina o passatempo é verdadeira, podendo a mesma ser comprovada pelos
meios legalmente idóneos, tendo sido obtida e submetida com o conhecimento e
consentimento da pessoa titular da mesma.

  

  

8)  

A J. Carranca Redondo reserva-se o direito de exigir comprovação da idade dos

participantes pelos meios legalmente idóneos.

9)  

A aprovação das inscrições é da responsabilidade única e exclusiva da J. Carranca

Redondo, Lda.
Prémios
10)  

Serão premiadas as 100 primeiras inscrições devidamente validadas pela J. Carranca

Redondo Lda. Cada participante só poderá receber um prémio, sendo que inscrições
duplicadas serão ignoradas e repostas pelas seguintes inscrições até atingir as 100 finais.

Proteção de Dados
11)  

A J. Carranca Redondo, Lda. reserva-se ao direito de utilizar os dados fornecidos pelos

utilizadores em futuras campanhas de marketing, comprometendo-se igualmente a não ceder
estes dados a terceiros. É aconselhada a consulta da secção do site que aborda a Política de
Privacidade, bem como a secção que aborda a Política de Cookies do mesmo.

Condições Gerais
12)  

O conteúdo do site www.beiraodhonra.com, incluindo, mas sem que isto constitua

limitação, marcas, desenhos, logotipos, texto, imagens, materiais auditivos e de vídeo, é
propriedade da J. Carranca Redondo, Lda. Não é permitido exibir, reproduzir, distribuir,
modificar, transmitir ou de outro modo usar Material Propriedade da J. Carranca Redondo,
Lda. de forma alguma, para nenhum propósito público ou comercial, sem o prévio e expresso
consentimento por escrito da J. Carranca Redondo, Lda.
13)  

Nem o Facebook nem quaisquer outras redes sociais patrocinam ou administram ou

estão de qualquer forma associados à ação promocional “100 Garrafas Para 100 Avós Que
Façam 100 Anos, Como O Nosso Faria”. A relação do utilizador com estas é regida pelos
termos e condições que podem ser encontrados nos websites respetivos. Não pode invocar os
termos e condições do Facebook ou quaisquer outras redes sociais na sua relação legal com a
J. Carranca Redondo, Lda.
  

  

14)  

Serão excluídos da ação promocional “100 Garrafas Para 100 Avós Que Façam 100

Anos, Como O Nosso Faria”, sem aviso prévio, todos os utilizadores cujas participações
verifiquem uma ou várias das seguintes condições:
a.   Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;
b.   Suspeita de participação repetida do mesmo indivíduo numa ou mais ações
promocionais, com dados de registos diferentes, salvo exceção admitida em
regulamento próprio;
c.   Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas
informáticos associados às ações promocionais, nomeadamente que possam ter por
efeito alterar os resultados, favorecer o utilizador ou causar detrimento dos demais
utilizadores.
d.   Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter vantagem competitiva no decorrer
de qualquer passatempo.
15)  

A J. Carranca Redondo, Lda. não será responsável por qualquer falha na rede de

comunicações que suporta a aplicação, ou por qualquer outra razão de força maior, que
provoque qualquer tipo de falha ou atraso em qualquer operação que o utilizador esteja a
realizar no site www.beirodhonra.com, não lhe sendo imputáveis quaisquer danos ou prejuízos
que daí possam decorrer.
16)  

Os casos omissos nestes Termos e Condições serão resolvidos pela J. Carranca

Redondo, Lda. e das suas decisões não caberá recurso.
17)  

A J. Carranca Redondo, Lda. reserva-se ao direito de alterar estes Termos e Condições,

bem como a suspender qualquer campanha, sem aviso prévio e sem a obrigatoriedade de
justificar tal facto, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação. É aconselhada a
consulta regular destes Termos e Condições para identificar quaisquer alterações.
18)  

Quaisquer dúvidas ou reclamações relativas ao passatempo ou à utilização de dados

pessoais dos utilizadores, deverão ser encaminhadas para o endereço info@beiraodhonra.com.
19)  

Ao registar-se e/ou ao utilizar o site www.beiraodhonra.com o utilizador aceita os

Termos e Condições explicitados neste documento em toda a sua extensão.
  

  

