
TERMOS E CONDIÇÕES 

O Promotor 

Estes termos e condições aplicam-se à promoção “Verão TomTom” oferecida pela TomTom 

International B.V., uma empresa constituída de acordo com as leis da Holanda e com endereço registado 

em De Ruijterkade 154, 1011 AC Amesterdão, Holanda (“TomTom”) (“Termos e Condições”). 

A Promoção 

A promoção “Verão TomTom” (a “Promoção”) está aberta a clientes que tenham adquirido um TomTom 

GO Essential 5”/6”, TomTom GO Premium 5”/6”, ou TomTom GO Camper (o “Produto Promocional”) 

em revendedores elegíveis ou lojas online no período entre 31 de maio de 2019 e a meia-noite (horário 

da Europa Central) de 31 de julho de 2019 (o “Período de Compra”), sejam residentes legais na Áustria, 

Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Holanda ou o Reino Unido (excluindo 

residentes legais de Gibraltar, Vaticano, Ceuta e Melilha) (os “Países Participantes”), e que tenham 

dezoito (18) anos de idade à data da compra. O Prémio Promocional é uma máquina fotográfica Fujifilm 

Instax Mini 9 (o “Prémio”), com um preço de venda recomendado ao público (“PVP”) de 

aproximadamente €79. Compras corporativas, institucionais e qualquer outro tipo de compras 

empresarias não estão incluídas nesta promoção. 

Como participar 

1. Depois de adquirir o Produto Promocional, o participante (“Participante”) deverá completar o registo 

na promoção em www.tomtom.com/summer Os registos devem ser preenchidos na íntegra no prazo 

de catorze (14) dias corridos a partir da data de compra do Produto Promocional (ou seja, a data 

indicada no recibo de compra). O registo inclui o fornecimento de (i) dados pessoais, incluindo endereço 

de e-mail válido, nome, apelido, sexo, data de nascimento, endereço postal completo (incluindo nome 

da rua, número da casa, andar, cidade ou localidade, código postal, região e país), indicações para a 

entrega, se necessário, número de telemóvel (“Dados Pessoais”); (ii) detalhes do produto, incluindo data 

da compra, modelo do produto, número de série e revendedor; e (iii) uma foto digital ou digitalização de 

um recibo/prova de compra válido para o Produto Promocional. Os Participantes deverão indicar se 

desejam receber a máquina fotográfica no local de trabalho ou em casa. Caso desejem receber a 

máquina fotográfica no local trabalho, terão de fornecer o nome da empresa.  

  

2. O Participante receberá um pedido automático por e-mail para validar o seu endereço de e-mail.  

  

3. No prazo de aproximadamente cinco (5) dias úteis, e sujeito à validação do pedido de registo do 

Participante, cada Participante receberá um e-mail confirmando que a sua participação na promoção foi 

verificada.  

  

4. Quando o Prémio estiver em trânsito para o endereço do Participante, este receberá um terceiro e-

mail informando-o sobre a data de entrega estimada do prémio. A entrega deverá ocorrer 

aproximadamente em seis (6) dias úteis após a data de envio, dependendo da localização.  

  

5. O Participante deve cumprir estes Termos e Condições na íntegra para ser elegível para este Prémio 

Promocional. 

http://www.tomtom.com/summer


Prémio 

O Participante receberá uma máquina fotográfica Fujifilm Instax Mini 9 Smoky White com um preço 

recomendado de venda ao público (“PVP”) de aproximadamente €79, desde que todas as condições 

desta promoção sejam cumpridas. A máquina fotográfica Fujifilm Instax Mini 9 não inclui cartuchos de 

película fotográfica. 

Valor do Prémio 

A TomTom reserva-se o direito de substituir o Prémio original por um Prémio de valor comparável ou 

superior em caso de indisponibilidade do Prémio. Ao aceitar o Prémio, o Participante concorda em ser 

responsável por todos os impostos estaduais, provinciais, regionais e locais ou outros impostos 

aplicáveis associados à aceitação e uso do Prémio. O Prémio concedido é pessoal e intransmissível e não 

pode ser resgatado em dinheiro ou crédito. Quando exigido por lei, o Participante pode ser obrigado a 

preencher formulários de impostos federais, estaduais, provinciais ou locais e a pagar impostos pelo 

prémio obtido.  

  

O PVP do Prémio está sujeito a flutuações de preço no mercado consumidor com base, entre outras 

coisas, em qualquer intervalo de tempo entre a data em que o PVP é estimado para fins destes Termos e 

Condições e a data em que o Prémio é concedido ou resgatado. Se o preço de compra real do Prémio for 

inferior ao PVP declarado neste documento, o Participante não terá direito a cheque, dinheiro ou outra 

forma de pagamento pela diferença de preço. 

Condições e emissões do Prémio 

Ao participar na Promoção, o Participante concorda em nome de si e dos seus herdeiros, executores e 

administradores (i) em exonerar e isentar a TomTom e os respetivos agentes, diretores e funcionários da 

empresa (coletivamente, “Partes Exoneradas”) de toda e qualquer responsabilidade, reivindicações de 

direitos e direitos de ação que o participante possa ter, ou que possam surgir contra as Partes 

Exoneradas, por qualquer doença, ferimento, morte, perda, litígio ou danos pessoais ou materiais que 

possam ocorrer, diretamente ou indiretamente, quer sejam causados ou não por negligência, pela 

participação do Participante na Promoção e/ou a sua aceitação, posse, uso ou uso indevido dos Prémios 

ou de qualquer parte destes; (ii) que as Partes Exoneradas não fizeram nem são de nenhuma forma 

responsáveis por qualquer representação ou garantia expressa ou implícita, de facto ou na lei, 

relativamente ao Prémio, incluindo, sem limitação, a sua qualidade ou adequação a uma finalidade 

específica; e (iii) em ficar vinculado a estes Termos e Condições e renunciar a qualquer direito de 

reivindicar qualquer ambiguidade ou erro nos mesmos ou na própria Promoção, e a ficar vinculado a 

todas as decisões da TomTom, que sejam vinculativas e finais. O não cumprimento destas condições 

pode resultar na desqualificação da Promoção, a critério exclusivo da TomTom. Nada nesta secção 

limitará a responsabilidade da TomTom ou qualquer outra responsabilidade que não possa ser limitada 

ou excluída por lei. 

Geral 

1. A Promoção está aberta a Participantes com 18 (dezoito) anos de idade ou mais à data da compra, 

excluindo: distribuidores e revendedores que vendam qualquer produto TomTom (funcionários e 

contratados, ou suas famílias, da TomTom ou das suas empresas afiliadas serão excluídos da promoção), 



agentes da TomTom e qualquer pessoa envolvida na organização e administração da Promoção. A 

Promoção só é válida num novo Produto Promocional na sua embalagem original comprado a um 

revendedor participante, a determinar a critério exclusivo da TomTom.Produtos Promocionais em 

segunda mão ou recondicionados estão excluídos. Além disso, os revendedores externos no eBay ou 

Amazon estão excluídos da Promoção e não serão considerados.  

  

2. Para participar nesta Promoção, é necessária a compra de um dos dispositivos de Produtos 

Promocionais mencionados acima, sem exceção. Todos os registos inválidos serão rejeitados. Um registo 

é considerado inválido se, mas não limitado a: a. tiver sido adquirido um Produto não Promocional. b. 

tiver sido adquirido um Produto Promocional fora do Período de Compra. c. o registo de participação for 

feito mais de 14 (catorze) dias após a Compra. d. o Participante não residir (legalmente) num País 

Participante. e. for feito mais de um (1) registo de participação por produto único por pessoa. f. forem 

feitos mais de dois (2) registo de participação por domicílio (mesmo nome e/ou endereço). g. o Produto 

Promocional não tiver sido comprado a um revendedor qualificado. h. o Produto Promocional tiver sido 

devolvido. i. não for apresentada prova de compra ou se for apresentada uma prova de compra inválida. 

j. se aplicarem outras promoções através do website oficial da TomTom. k. a promoção for feita em 

conjunto com outras ofertas, promoções e/ou descontos da TomTom.  

  

3. Todos os registos incompletos serão automaticamente rejeitados, e o Participante será notificado por 

e-mail. Se incompleto, o registo deve ser completado e enviado novamente pelo Participante no prazo 

de sete (7) dias após a notificação para que o novo envio seja processado.  

  

4. O Participante deverá seguir o processo detalhado nestes Termos e Condições, incluindo os prazos e 

requisitos especificados para a Promoção. A data final para registo é até às 23:59 (horário da Europa 

Central) do dia 14 de agosto de 2019 (“Data de Conclusão”) e deve ser até catorze (14) dias corridos da 

compra do Produto Promocional.  

  

5. São permitidos um máximo de um registo por pessoa e dois registos por casa (mesmo nome e/ou 

morada).  

  

6. A TomTom reserva-se o direito de investigar em caso de suspeita de fraude e, em caso de fraude, a 

exigir indemnizações por danos aos indivíduos em questão.  

  

7. O Agente que administra esta promoção é a Gotoclient, S.L.U., Carrer de Pujades, 51, 08005 

Barcelona, Espanha (Terceiro). O utilizador concorda que a TomTom pode fornecer os seus Dados 

Pessoais ao Terceiro indicado pela TomTom exclusivamente para a administração desta Promoção.  

  

8. A TomTom respeita a privacidade dos Participantes e toma medidas para que todos os Dados Pessoais 

sejam processados de acordo com a política de privacidade da TomTom e com o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD). Detalhes sobre a política de privacidade da TomTom estão disponíveis 

em www.tomtom.com/legal/privacy  

As informações pessoais fornecidas pelo Participante para obtenção do Prémio podem ser processadas 

pela TomTom ou pelo Terceiro dentro da União Europeia (UE) com o único propósito de (i) processar e 

executar esta oferta; (ii) análise de controlo da qualidade; (iii) realizar pesquisas de mercado; e (iv) 

http://www.tomtom.com/legal/privacy


melhorar os produtos e/ou serviços da TomTom. A TomTom e os seus agentes são responsáveis por 

armazenar, processar e transferir os dados pessoais e, se necessário, obter o consentimento do 

Participante para tal.  

Os Participantes têm o direito de obter informações sobre os seus dados e, se necessário, solicitar a 

retificação ou remoção dos seus dados pessoais guardados pela TomTom. Estes pedidos devem ser 

feitos à TomTom através do seguinte endereço: privacy@tomtom.com  

  

9. A TomTom não se responsabiliza por registos perdidos, atrasados, danificados ou mal direcionados, e 

não se responsabiliza pela entrega atrasada ou mal direcionada do Prémio.  

  

10. A TomTom reserva-se o direito de retirar e/ou alterar unilateralmente esta Promoção e/ou alterar os 

Termos e Condições.  

  

11. O Prémio é intransmissível e não está disponível nenhuma outra alternativa.  

  

12. O Prémio será enviado ao Participante. Se a entrega não for possível por qualquer motivo, o Prémio 

será enviado para o ponto de recolha da transportadora e o participante terá sete (7) dias a partir da 

última tentativa de entrega para levantar o Prémio. Decorrido este período de sete (7) dias, o 

Participante perderá o direito de receber o Prémio e qualquer substituição, sem qualquer 

responsabilidade para a TomTom.  

  

13. A Promoção não acumula com outras promoções da TomTom. O Promotor reserva-se o direito de 

verificar todas as inscrições de presença.  

  

Para receber mais informações sobre a Promoção ou para registar uma reclamação sobre a Promoção, 

escreva paraclientservice@gotoclient.com. Caso deseje receber mais informações sobre os produtos 

TomTom, visitewww.tomtom.com/support. 14. Se qualquer disposição, ou parte de uma disposição, 

desta Promoção ou destes Termos e Condições, for considerada por qualquer tribunal ou autoridade de 

uma jurisdição competente como ilegal, inválida ou inexequível, essa disposição ou parte dela será 

considerada como não fazendo parte desta Promoção, e a legalidade, validade ou aplicabilidade das 

restantes disposições desta Promoção não serão afetadas, a menos que de outra forma exigido pela lei 

aplicável.  

  

15. O não exercício ou atraso no exercício de um direito, poder ou solução fornecido por esta Promoção, 

estes Termos e Condições ou por lei não constituirá uma renúncia a esse direito, poder ou solução. Se a 

TomTom renunciar a uma violação de qualquer cláusula deste Contrato, isso não significará uma 

renúncia a uma violação subsequente da mesma ou de qualquer outra cláusula.  

A TomTom pode, sem aviso prévio e sem o consentimento dos Participantes, ceder qualquer um dos 

seus direitos relativos ao funcionamento do Concurso ou delegar qualquer uma das suas obrigações 

relativas ao cumprimento do Concurso sob estes Termos e Condições, se tal atribuição ou delegação for 

para uma afiliada da TomTom.  

  

16. Se, por qualquer motivo, esta Promoção não funcionar como planeado ou entrar em conflito com 

leis ou regulamentos locais, a TomTom reserva-se o direito de cancelar, concluir, modificar ou 

mailto:privacy@tomtom.com
mailto:clientservice@gotoclient.com
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suspender a totalidade ou parte da Promoção sem resultar em indemnização ou qualquer reivindicação 

de danos. Isto inclui, entre outros, infeção por vírus de computador, bugs, adulteração, intervenção não 

autorizada, fraude, falhas técnicas ou qualquer outra causa fora do controlo da TomTom.  

  

17. O Concurso e estes Termos e Condições serão regidos e interpretados de acordo com as leis locais da 

Holanda. Para evitar dúvidas, caso haja discrepâncias entre versões traduzidas destes Termos e 

Condições e a sua versão original, prevalecerá a versão original. 

 


