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REGULAMENTO AÇÃO “MASTERCARD BTS PROMOTION” NA FNAC.PT 

 

 

 

Os presentes Termos e Condições regulam a promoção “MASTERCARD BTS PROMOTION”, que  
decorre de 19 agosto a 15 de setembro de 2019, promovido pela FNAC PORTUGAL,  
ACTIVIDADES CULTURAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DISCOS, MULTIMÉDIA E PRODUTOS 
TÉCNICOS, LDA., com sede na Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, n.º 9, 6B 1070-314,  
Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo  
Comercial de Lisboa 503952230, com o capital social de € 250.000, doravante “FNAC  
PORTUGAL”, e por MASTERCARD PORTUGAL em representação da MASTERCARD EUROPE SA  
(ambos, adiante, "MASTERCARD" exceto se referido de forma diferente), com sede em Chausee  
de Tervuren, 198- A, Waterloo 8-1410 Bélgica, CIF BE0448038446 
 

1. Esta ação promocional vigorará durante o período mencionado no n.º 1 anterior ou até 
terem sido distribuídos códigos de desconto cujo valor total atinja o montante referido 
no n.º 6 infra, conforme o que ocorrer primeiro, terminando imediatamente e sem 
necessidade de aviso prévio ao cliente assim que se encontre preenchida qualquer 
uma destas condições. 

 

2. Esta ação promocional destina-se exclusivamente a clientes que efectuem compras no 
site FNAC.PT e cujo pagamento seja feito com um cartão pertencente à rede de 
pagamentos Mastercard. São considerados Mastercard os cartões que estejam 
identificados com o símbolo desta instituição 

 

3. As compras realizadas com cartões pertencentes à rede de pagamento Mastercard 
entre os dias 19 agosto a 15 de setembro de 2019 em FNAC.PT, cujo valor total seja 
igual ou superior a 100€ (cem euros), o cliente receberá 1 (um) Cartão Oferta Digital no 
valor de € 10,00 (dez euros), que poderá usar em FNAC.PT, exclusivamente.   

 

4. Condições de utilização do Cartão Oferta Digital: 

Os Cartões Oferta Digitais podem ser utilizados na compra de qualquer artigo 

exclusivamente em fnac.pt (não podem ser utilizados em loja). Poderás adicionar o teu 

cartão oferta digital à tua conta em “As minhas encomendas”, “Cartão Oferta”, “Cartão 

Oferta Digital”. Em alternativa podes introduzir o teu Cartão Oferta Digital no cesto de 

compras durante o pagamento no campo “Código Promocional ou Cartão Oferta”. Se o 

valor do Cartão Oferta Digital for superior ao montante total da encomenda, o saldo 

remanescente é creditado automaticamente na tua conta de Cartões Oferta Digitais. 
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5. O valor total das compras a considerar para efeitos de entrega dos vales de compras 
nos termos do n.º 4 anterior, será sempre limitado ao valor máximo de € 100,00 (cem 
euros) ainda que o valor da(s) compra(s) efetivamente realizada(s) seja superior. O 
reembolso será efectuado mediante o envio de um Cartão Oferta Digital no valor de 
€10,00 (dez euros) enviado via e-mail até 5 dias úteis após pagamento da encomenda. 

 

6. Esta promoção é limitada ao número de Cartões Oferta existentes no âmbito desta 
promoção. A presente campanha terminará imediatamente e sem necessidade de 
qualquer aviso prévio ao cliente assim que forem atribuídos o total de Cartões Oferta, 
ainda que tal ocorra antes das 23:59 horas do dia 15 de setembro de 2019. 

 

7. Caso o cliente não receba o código de desconto nos 5 dias úteis após efectuada a 
compra, deverá contactar a FNAC através do email: fnac.customercare@pt.fnac.com  

 

8. O Cartão Oferta Digital atribuído terá a validade de 6 (seis) meses e pode ser usado em 
exclusivo em FNAC.PT numa compra de valor igual ou superior a 10€. 
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