
REGULAMENTO CAMPANHA ’’É tempo de Celebrar’’ Nipon coolair

1ª
a) O concurso destina-se a todas as pessoas que possuam equipamentos Nipon coolair ou que adquiram 

equipamentos até 31 de Agosto, residentes em Portugal, e que entre os dias 01/06/2022 e 31/08/2022 preencham o 
formuário disponível em https://www.nipon-coolair.com/nipon/form/ 

2ª
Cada equipamento com número de série, nos termos e condições definidos na 1ª cláusula, dará direito a 1 (um) 

número para efeitos de sorteio, que será o próprio número de série.

3ª
a) A Disterm S.A, responsável pelo processamento de informação, preparará um ficheiro

informatizado onde serão descarregados os dados dos formulários preenchidos pelos participantes.
b) Da listagem constarão os seguintes dados: Nome, Email, Contacto telefónico e o número de série para efeitos de 

sorteio.

4ª
A identificação dos participantes será feita através dos registos recolhidos  armazenados na

base de dados da promotora.

5ª
a) O sorteio realizar-se-á através do site https://www.sorteandoja.com.br/, para onde será carregado um ficheiro com 

todos os números de série validados a partir de base de dados de equipamentos Nipon coolair.
b) No ficheiro só constarão os números de série válidos, todos os outros que não tenham correspondência na nossa 

base de dados serão eliminados. 
c) Considerando que a base de dados poderá ter dados pessoais errados por erro no preenchimento do formulário, 

serão sorteados 3
(três) suplentes, para o caso de não ser possível contactar o premiado efectivo.

d) O premiado efectivo e os suplentes terão de ser pessoas diferentes.
e) O recurso aos suplentes, se necessário, obedecerá à ordem de extração.

6ª
a) As operações de sorteio far-se-ão em direto no facebook da Nipon coolair  no dia 7/09/2022 às 18:30 e 

posteriormente partilhado no Instagram também.
b) No site utilizado para o sorteio ficarão gravados os sorteios para consulta de quem assim o entender. 

7ª
a) O prémio a atribuir será o seguinte:

TV LG 65UQ80006LB (LED - 65'' - 165 cm - 4K Ultra HD - Smart TV) ou equivalente em caso de rutura de stock

8º
a) O prémio deverá ser reclamado pelo premiado efectivo no prazo de trinta dias, a contar da concretização do 

sorteio.
b) Terminando o prazo previsto na alínea anterior e o prémio não reclamado pelo premiado efectivo ou em que o 

contacto não tenha sido possível, os correspondentes suplentes terão os sessenta dias subsequentes para o fazerem.
c) No caso de necessidade de recurso a suplentes, será obedecida a ordem de extração, reservando a promotora o 

direito de passar os suplentes cujo contacto não seja possível ou em que estes não atendam o telefone.

9ª
A publicidade campanha será feita através de material nos pontos de venda, envio de emails e nas redes sociais.

10ª
Através de alguns dos meios publicitários indicados na condição 9ª serão dados a conhecer ao público não só o local, 

dia e hora da realização das operações de determinação do contemplado como também a data até à qual os 
interessados podem se registar para poderem serem admitidos ao sorteio, ou seja, até ao dia 31 de Agosto de 2022.

11ª
Os premiados não poderão renunciar a uma eventual utilização publicitária gratuita, global ou parcial dos seus nomes, 

imagens animadas ou não, para efeitos publicitários, salvo se renunciarem ao seu prémio.

12ª
O simples facto de participar implica a aceitação pura e simples do regulamento e das instruções que constam dos 

documentos.

Fátima, 18 de Maio de 2022


