Regulamento Campanha de Retomas
HUAWEI P30 | P30 Pro
A HUAWEI Tech. Portugal – Tecnologias de Informação, LDA (adiante referida de “Huawei Portugal”)
levará a efeito de 15 de Maio de 2019 a 30 de Junho de 2019 até às 23h59, uma Campanha designada
“Campanha de Retomas” na qual os participantes podem receber, no mínimo, 100 Euros pelo seu
antigo smartphone na compra de um Huawei P30 Pro ou Huawei P30 nos termos e condições que a
seguir se indicam:

1. Destinatários:
Esta Campanha destina-se a pessoas singulares, legalmente residentes em Portugal Continental ou nas
regiões autónomas da Madeira e dos Açores, maiores de 18 anos e a pessoas coletivas registadas e com
sede em Portugal que adquiram um Huawei P30 Pro ou um Huawei P30 durante o período desta
campanha e nas lojas aderentes mediante entrega de um dos equipamento abrangidos nesta
Campanha, e que aceitam integralmente as condições deste Regulamento.

2. Validade
Esta Campanha é válida para compras dos smartphones Huawei P30 Pro ou Huawei P30 entre os dias
15 de Maio de 2019 a 30 de Junho de 2019 até às 23h59 em Portugal continental ou nas regiões
autónomas da Madeira e dos Açores na medida em que cumpram as condições do presente
regulamento.
As lojas aderentes, abaixo indicadas, celebraram um contrato de prestação de serviços com a empresa
ANOVO IBERICA MADRID SL. que regulará os termos da retoma entre as partes.

3. Como Participar
As compras de um smartphone Huawei P30 Pro ou Huawei P30 em loja física aderente em Portugal
continental ou regiões Autónomas da Madeira e dos Açores poderão ser alvo de desconto desde que
efetuadas entre os dias 15 de Maio de 2019 a 30 de Junho de 2019 até às 23h59 e que cumpram as
condições desta campanha.
Para participar, e receber, no mínimo, 100 Euros pelo seu antigo smartphone, o participante deverá
dirigir-se a uma das lojas aderentes, abaixo indicadas, e entregar o seu equipamento para retoma. O
equipamento a entregar deverá constar na lista de equipamentos elegíveis disponível no simulador no

site da Huawei em https://consumer.huawei.com/pt/campanhas/retomasp30/.
Uma vez entregue o equipamento e assinada a devida declaração de transferência de propriedade, o
participante poderá então adquirir o seu Huawei P30 Pro ou Huawei P30 sendo no momento do
pagamento descontado o valor de retoma atribuído ao equipamento entregue e especificado no site
acima referido.

4. Condições de Participação
Para participar na ação, o participante deverá entregar numa das lojas aderentes o seu antigo
smartphone de modo a receber o desconto referente ao mesmo na compra de um dos modelos
abrangidos por esta ação.

O equipamento para ser aceite para retoma tem que cumprir os seguintes requisitos:
- Estar completo e incluir a bateria e a capa, quando aplicável;
- Ligar e estar em funcionamento sem bloqueios de segurança activos, também incluídos bloqueios de
operadores móveis;
- O ecrã do equipamento não pode estar danificado;
-Ser um dos equipamentos indicados no simulador disponível no site da Huawei em
https://consumer.huawei.com/pt/campanhas/retomasp30/.

A entrega do smartphone antigo e compra do novo Huawei devem ser efectuadas numa das loja
aderente abaixo especificadas. A entrega para retoma e consequente compra deverão acontecer ao
mesmo tempo com o valor da retoma a ser deduzido ao valor de venda do Huawei P30 Pro eHuawei
P30 no momento do pagamento.
A retoma apenas será aceite desde que feita com o intuito de compra de um dos smartphones Huawei
associados a esta ação (Huawei P30 Pro ou Huawei P30).
No caso de o Participante pretender efectuar a compra online do Huawei P30 Pro ou Huawei P30,
deverá verificar previamente junto das Insígnias Aderentes a eventual possibilidade de efetuar a retoma
do seu smartphone antigo nas respetivas lojas físicas, conforme previsto no Artigo 4 do Regulamento,
uma vez que a política de retoma é da responsabilidade exclusiva das referidas Insígnias.
No caso da Insígnia Fnac, o Participante deverá efetuar a retoma do seu Smartphone antigo numa loja
física da Insígnia Fnac, onde o deverá entregar, recebendo um cartão de troca para utilizar na compra
do Huawei P30 Pro ou Huawei P30 em fnac.pt (loja online). Em alternativa, o Participante poderá
comprar o Huawei P30 Pro ou Huawei P30 em fnac.pt (loja online), podendo efetuar a retoma do seu
Smartphone antigo numa das lojas físicas da Insígnia Fnac, sendo-lhe entregue o valor de retoma

atribuído ao seu smartphone mediante demonstração da referida compra, tudo no período da
Duração da Campanha. O Participante deverá contactar a Fnac para qualquer esclarecimento.
O participante é responsável por efetuar um reset para modo de fábrica do smartphone que está a
entregar para retoma, eliminando assim todos os dados pessoais armazenados no mesmo e eventuais
bloqueios de segurança ativos. Não é da responsabilidade da Huawei Portugal, das lojas aderentes nem
da empresa ANOVO IBERICA MADRID SL. a destruição e / ou perda de qualquer informação pessoal
armazenada do equipamento entregue para retoma, bem como a utilização dos mesmos por terceiros,
caso não seja efectuado o reset por parte do participante. O equipamento deverá ser GSM (“Global
System for Mobile Communications” - Sistema de Comunicações Móveis) e ter o menu em língua
portuguesa.

A propriedade do equipamento entregue para retoma deverá ser transferida para a ANOVO IBERICA
MADRID SL. através da assinatura de uma declaração de transferência de propriedade em loja no
momento de entrega.
Uma vez entregue o equipamento e transferida a propriedade do mesmo o mesmo não poderá ser
devolvido.
NO CASO DA INSÍGNIA THE PHONE HOUSE A GESTÃO DOS TERMOS DA RETOMA DOS EQUIPAMENTOS
SERÁ EFETUADA PELA PRÓPRIA INSÍGNIA, COMPROMETENDO-SE A MESMA A APLICAR AS CONDIÇÕES
ESTIPULADAS NO PRESENTE REGULAMENTO.
Ao participar na ação, o participante está a aceitar total e incondicionalmente os termos e condições
do presente regulamento. As instruções fornecidas durante a ação são parte integrante do presente
regulamento.

A HUAWEI Portugal reserva-se ao direito de alterar em qualquer momento a presente ação e/ou
regulamento, sem aviso prévio ou comunicação posterior, sempre que entender necessário, tornandose
as
alterações
efetivas
após
a
sua
publicação
no
site
da
ação
(https://consumer.huawei.com/pt/campanhas/retomasp30-regulamento/).
Sem
prejuízo,
os
participantes que assim entendam poderão exercer o seu direito de recusa de continuar a participar na
ação.

A HUAWEI Portugal reserva-se no direito de eliminar qualquer participante que, de alguma forma,
utilize meios que não os permitidos pelo presente regulamento, viole alguma das respetivas disposições
e/ou participe de forma considerada fraudulenta e/ou, por qualquer forma, abusiva e/ou não coerente
com o espírito da ação.

Adicionalmente, não serão consideradas válidas as participações que:
- sejam efetuados por outro tipo de meios que não sejam os acima referidos;
- sejam efectuadas fora dos prazos definidos desta ação.

Os casos omissos bem como toda e qualquer incidência relativa à presente ação serão decididas pela
Huawei, a qual se reserva o direito de não atribuir a oferta em caso de fundadas dúvidas sobre o
incumprimento dos termos e condições do presente regulamento.
As decisões da HUAWEI Portugal são finais e irrecorríveis.

5. Oferta:
A oferta consiste num valor de retoma mínimo de 100 Euros, em função do equipamento entregue e
das condições do mesmo conforme avaliado em loja física aderente, bem como, no caso de compras
online, dos termos e condições aplicáveis considerando a Insígnia Aderente. O valor da retoma serve
exclusivamente para ser descontado ao valor da compra de um Huawei P30 Pro ou Huawei P30 numa
das lojas aderentes a esta ação, desde que dentro dos prazos acima referidos.

Modelos abranguidos pela Campanha de Retomas
Modelo

EAN

Huawei P30 Pro Preto DS 128GB

6901443290734

Huawei P30 Pro Cristal DS 128GB

6901443290710

Huawei P30 Pro Aurora DS 128GB

6901443290727

Huawei P30 Pro Laranja DS 128GB

6901443291007

Huawei P30 Pro Preto DS 256GB

6901443288069

Huawei P30 Pro Cristal DS 256 GB

6901443288045

Huawei P30 Pro Aurora DS 256GB

6901443288052

Huawei P30 Pro Preto SS 128GB

6901443292318

Huawei P30 Pro Cristal SS 128GB

6901443294220

Huawei P30 Preto DS 128GB

6901443288014

Huawei P30 Cristal DS 128GB

6901443287994

Huawei P30 Aurora DS 128GB

6901443288007

Huawei P30 Preto SS 128GB

6901443290772

Huawei P30 Cristal SS 128GB

6901443290758

Para consultar a avaliação dos valores de retoma o participante deverá aceder ao simulador disponível
no site Huawei em https://consumer.huawei.com/pt/campanhas/retomasp30/.
De notar que o valor de retoma apresentado poderá variar nos casos em que o equipamento entregue
apresente sinais de maus tratos e / ou má utilização.

6. Entrega da oferta:
O valor de retoma resultante desta campanha apenas será válida na aquisição de um Huawei P30 Pro
ou Huawei P30 numa das lojas aderentes, mediante disponibilidade de stock e dentro dos prazos
definidor para esta ação. O valor do desconto será indicado no momento de entrega do equipamento
antigo e deverá ser aplicado de imediato na compra de um dos equipamento abrangidos por esta ação.
Para efeito da presente ação, apenas será aceite a entrega para retoma de um único equipamento por
cada compra de um Huawei P30 Pro ou Huawei P30.

A HUAWEI Portugal não se responsabiliza pela impossibilidade da oferta devido à não aderência com
todas as condições do presente regulamento, ou outros fatores alheios ao seu controle incluindo
questões técnicas dos participantes na participação nesta ação incluindo mas não limitado a
interrupções, eliminação, atrasos, mau funcionamento de comunicações, na medida em que for
permitido pela lei, e, em qualquer caso, a totalidade da responsabilidade da HUAWEI Portugal não
excederá o montante da oferta.

7. Proteção de Dados
O participante é responsável por efetuar um reset para modo de fábrica do equipamento que está a
entregar para retoma, eliminando assim todos os dados pessoais armazenados no mesmo. Não é da
responsabilidade da Huawei Portugal, das lojas aderentes nem da empresa ANOVO IBERICA MADRID
SL. a destruição e / ou perda de qualquer informação pessoal armazenada do equipamento entregue
para retoma, bem como a utilização dos mesmos por terceiros, caso não seja efectuado o reset por
parte do participante.
A Huawei Portugal não irá proceder ao tratamento de dados pessoais dos particiapantes, uma vez que
a Campanha é efetuada em loja pelas lojas aderentes no artigo 8 e pela ANOVO IBERICA MADRID SL.

Para mais informação sobre a privacidade de dados aceda à política de privacidade da Huawei Portugal
no nosso site em https://consumer.huawei.com/pt.

8. Lojas Aderentes:
Auchan – Jumbo Box
El Corte Inglés
Fnac
Media Markt
Meo
Phone House
Radio Popular
Worten

9. Disposições adicionais:

A responsabilidade da HUAWEI Portugal está estritamente limitada à oferta do valor de retoma na
compra de um dos smartphones abrangidos por esta ação.

Os participantes são responsáveis pela veracidade, integridade e cumprimento das condições do
presente regulamento. No caso de qualquer abuso ou uso fraudulento ou participação que não esteja
coerente com o espírito da ação, a participação será invalidada.
Os direitos à oferta atribuída são pessoais e intransmissíveis em vida e não poderão ser convertíveis em
dinheiro ou em outros produtos, descontos ou serviços.

A HUAWEI Portugal apenas estará vinculada a prestar aos participantes as informações necessárias à
verificação por estes do funcionamento desta ação nos termos do presente regulamento, não lhe sendo
exigível a prestação de outras informações que extravasem tal verificação.
Todas as questões relacionadas com esta ação deverão ser encaminhadas por e-mail para
huaweimobileportugal@gmail.pt.

