
 

REGULAMENTO DO PASSATEMPO “ENTRE NA CORRIDA E GANHE UMA BICICLETA” 

 

1. DEFINIÇÕES 

 
1.1.  JUNGHEINRICH PORTUGAL – EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, LDA., com sede na Rua Francisco 

Lyon de Castro, Mem Martins Business Park, Edifício 6, 2729-015 Mem Martins, pessoa coletiva n.º 

504034871, leva a efeito no período de 22 de outubro a 22 de dezembro de 2018, uma ação promocional 

denominada “Entre na corrida e ganhe uma bicicleta” com a atribuição do prémio previsto no ponto 3. 

1.2.  A ação promocional visa celebrar o primeiro aniversário da Loja Online Jungheinrich Profishop. 

1.3.  A ação promocional destina-se a todos os Clientes que utilizem a Loja Online Jungheinrich Profishop e que 

efetuem compras na mesma dentro do período promocional (22 de outubro a 22 de dezembro de 2018). 

1.4.  Esta promoção não é acumulável com outras promoções em vigor e os produtos não sofrerão qualquer 

aumento de preço em virtude da ação promocional. 

1.5.  A participação neste passatempo pressupõe a o conhecimento e a aceitação integral e sem reservas deste 

regulamento e seus eventuais aditamentos e modificações, bem como das condições gerais de venda da Loja 

Online, disponíveis no site para consulta (JUNGHEINRICH PROFISHOP > Termos & Condições). 

1.6.  A Jungheinrich Portugal reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem necessidade de pré-aviso, 

os termos constantes do presente regulamento. 

1.7.  Não serão consideradas para este efeito as compras efetuadas por trabalhadores da Jungheinrich Portugal 

ou seus familiares diretos. 

1.8.  A Jungheinrich Portugal reserva-se o direito de desclassificar / excluir os participantes que deliberadamente 

tentem viciar em algum momento as regras e o espírito do passatempo ou realizem alguma tentativa de 

participação fraudulenta / desconforme com o presente regulamento.  

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1.  O passatempo destina-se a pessoas singulares, maiores de idade e a pessoas coletivas.  

2.2.  Para participar nesta ação promocional é necessário: 

• Efetuar compras na Loja Online Jungheinrich Profishop dentro do período de 22 de outubro a 22 de dezembro 

de 2018; 

• Atingir um valor mínimo de compras de 10.000€ (IVA não incluído), no referido período, através de um única 

compra ou de diversas. 

2.3. A criação de conta no Loja Online Jungheinrich Profishop é opcional para efeitos de realização de compras e 

consequente participação no presente passatempo. 

2.4.  O prémio será atribuído da seguinte forma: serão apurados todos os participantes que efetuaram compras de 

montante igual ou superior a 10.000€ (IVA não incluído), no período temporal indicado e selecionado aquele 

que tenha o valor total de compras superior (através de uma única compra ou de várias). 

 

 

 

 

https://www.jungheinrich-profishop.pt/service/informao-legal/termos-condies-gerais/#content-985


 

3. PRÉMIO 

 

3.1.  O prémio a atribuir no âmbito desde passatempo é uma bicicleta marca Ameise®, de cor amarela, RAL 1028, 

com cesto para transporte de bens, na roda dianteira, no valor total de 511,00 €. 

3.2. Características do prémio:  

 A bicicleta é fabricada em estrutura de aço com revestimento de pulverização 

 Jantes de alumínio com aros Nirosta reforçados, em aço pulverizado, com 500 mm de altura 

 Pneus de 26 " com proteção contra furos Travão da frente em V e travão traseiro na pedaleira 

 Suporte de 2 pernas e guiador ergonómico cromado 

 Selim em plástico regulável, com revestimento estofado  

 Capacidade do cesto - 515 mm largura X 360 mm profundidade X 0,90 mm altura) e suporta até 25 kg  

 Peso total 19 Kg e capacidade de carga total 140 Kg 

3.3. O vencedor do prémio não terá qualquer encargo fiscal com o mesmo. 

3.4. O direito ao prémio é pessoal e intransmissível, não sendo convertível em dinheiro. 

3.5. Os participantes autorizam a Jungheinrich Portugal a divulgar os seus nomes, caso sejam o vencedor do 

passatempo, no site da Loja Online. 

 

4. RESULTADO 

 

4.1. Após apuramento do vencedor do passatempo, o mesmo será contactado no prazo de 10 dias úteis, através 

de e-mail. 

4.2. A entrega do prémio será efetuada no prazo de 15 dias úteis, na morada indicada pelo vencedor do 

passatempo, em Portugal Continental, sem custos adicionais. 

4.3. Caso o vencedor do passatempo pretenda que a entrega do prémio seja efetuada nos Arquipélagos da Madeira 

ou dos Açores, o custo do transporte ficará a seu cargo. 

 

5. DADOS PESSOAIS 

 

5.1.  Os participantes consentem no tratamento e processamento informático dos seus dados pessoais, pela 

Jungheinrich Portugal, nos termos descritos na Loja Online (JUNGHEINRICH PROFISHOP > Proteção de 

dados). 

5.2.  A Jungheinrich Portugal garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. 

5.3.  A omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo seu titular são da sua única e inteira responsabilidade, 

podendo invalidar a sua participação no passatempo e consequente possibilidade de atribuição do prémio, sem 

que lhe seja devida qualquer indemnização.  

 

 

Mem Martins, 19 de outubro de 2018 

https://www.jungheinrich-profishop.pt/service/informao-legal/proteo-de-dados/#content-1004
https://www.jungheinrich-profishop.pt/service/informao-legal/proteo-de-dados/#content-1004

