1. ORGANIZADOR DO PASSATEMPO
Electrolux, Lda. pessoa coletiva n.º 500 093 776, com sede na Quinta da Fonte, Edifício
Gonçalves Zarco, Q35, Freguesia de Paço de Arcos, Concelho de Oeiras (doravante tratada
por “Electrolux”).
2. OBJETIVO E ÂMBITO DO PASSATEMPO
O passatempo, denominado por “Ganhe Acessórios Premium” que irá decorrer entre 1 de abril
e 28 de maio de 2018, tem como objetivo oferecer acessórios Advance Precision aos
consumidores AEG que adquirirem aspiradores da marca, afetos à ação.
3. DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
O passatempo destina-se a todos os consumidores, maiores de 18 anos. Esta promoção é válida
em todos os pontos de venda com loja(s) física(s), localizados em Portugal Continental, onde os
produtos envolvidos (e referidos no ponto 3 deste regulamento) se encontram disponíveis, até
rutura de stocks. Estão excluídas desta promoção compras efetuadas em lojas com atividade
exclusiva através da internet.

3.1 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1.1 O passatempo destina-se a todos os consumidores que comprem 1 dos aspiradores AEG
afetos à ação, listados abaixo:
VX9 | X PRECISION VX9-4-ANIM
VX9 | X PRECISION VX9-4-ÖKO
VX9 | X PRECISION VX9-4-4DB
VX9 | X PERFORMANCE VX9-2-CR-A
VX9 | X PERFORMANCE VX9-2-ÖKO
VX8 | X SILENCE VX8-4-ECO
VX8 | X SILENCE VX8-3-DB-M
VX8 | X SILENCE VX8-1-ÖKO
LX9 | X PERFORMANCE LX9-2-WR-P
LX8 | X FLEXIBILITY LX8-2-CR-A
LX8 | X FLEXIBILITY LX-2-ÖKO
3.2.3 Para participar:
- Compre um dos aspiradores AEG incluídos na ação, aceda a www.aeg.compt/ganheacessorios,
consulte o regulamento e preencha devidamente o formulário de participação com os seus dados
pessoais (Nome, Email, Telefone e Morada), PNC do equipamento*, número de série, e talão
comprovativo de compra do equipamento AEG. Promoção válida para compras realizadas entre
1 de abril e 28 de maio de 2018 e envio de participações até 15 de junho.
Ou envie os seus dados pessoais (Nome, Email, Telefone e Morada), PNC do equipamento*,
número de série, e comprovativo de compra, até 15 de junho (data de carimbo CTT) para:

Promoção Acessórios Premium
Electrolux, Lda
Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco, Q35
2774-518 Paço de Arcos

*Onde encontrar o PNC do equipamento:

3.2.4 Os dados fornecidos pelos participantes serão utilizados para a finalidade de contacto com
os participantes e envio do prémio, bem como para o processamento em futuros passatempos e
campanhas de marketing direto desenvolvidas pelo Grupo Electrolux
3.2.5. A recolha dos dados pessoais referidos é condição essencial para a participação no
passatempo, pelo que a sua participação legitima a Electrolux no seu processamento, sem
prejuízo da recolha do consentimento expresso e livre do participante no que respeita à
utilização dos dados em campanhas de marketing direto.
3.2.6. É obrigatório ler e aceitar todos os pontos referidos no presente regulamento disponível
nas lojas aderentes
3.2 ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
3.3.1 A participação no passatempo implica que o participante esteja totalmente de acordo com
todos os pontos presentes no regulamento. A Electrolux não admitirá no passatempo
participações que não cumpram as condições descritas neste regulamento.
3.3.2 Os participantes que discordem com os termos do presente regulamento, com as condições
apresentadas ou com qualquer outra questão do regulamento não poderão participar no
passatempo.
3.3.3 A Electrolux poderá, até ao termo do prazo limite de entrega das participações do
passatempo, proceder a revisões que considerem necessárias e pertinentes no presente
regulamento, para alcançar os objetivos propostos com o lançamento do presente passatempo.
3.3.4 Qualquer alteração que venha a ser introduzida ao presente regulamento, nos termos do
número anterior, será publicada no site www.aeg.com.pt/ganheacessorios pelo que se
recomenda a verificação frequente de quaisquer eventuais alterações.
3.3.5 O não cumprimento de qualquer das condições referidas no presente regulamento poderá
ter como efeito a exclusão do participante e/ou vencedor. A Electrolux também se reserva ao
direito de excluir os participantes que utilizem quaisquer meios ilícitos, informações falsas ou

que violem de alguma forma o regulamento deste passatempo a fim de tentar receber 1 prémio.
4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
4.1 Não há limites para o número de participações, no entanto, por cada participação o
consumidor terá que efetuar uma compra de equipamento AEG.

4.2 As participações que não reunirem todas as condições de participação indicadas em 3.2 não
serão consideradas válidas.

5 DATAS DE PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO
Só serão consideradas válidas as participações rececionadas até ao dia 15 de junho (data de
carimbo dos CTT).

6. COMUNICAÇÃO DO PASSATEMPO
A comunicação ao passatempo será efetuada nas lojas aderentes à ação e em
www.aeg.com.pt/ganheacessorios

7. COMPOSIÇÃO E DELIBERAÇÕES DO JÚRI

7.1 Os critérios de seleção das participações vencedoras da ação serão o devido preenchimento
do formulário de participação e validação do talão de compra.
7.2 O júri lavrará ata da sua decisão, que será assinada por todos os seus membros,
fundamentando as decisões tomadas quanto ao resultado do passatempo.
7.3 A decisão do júri é soberana e definitiva, não sendo admissível qualquer tipo de recurso.

8. O PRÉMIO
8.1 Lista de prémios:

Participações recebidas entre 1 de abril e 15 de junho de 2018 ( data de carimbo dos
CTT).
1 acessório Advance Precision por cada aspirador AEG adquirido (consultar lista de
dispositivos incluídos na ação no menu/botão“Prémios)

8.2 A entrega do prémio será assegurada pela Electrolux via transportadora a partir do dia 10 de
julho.
9. NÃO RECLAMAÇÃO DO PRÉMIO
No caso de o prémio vier devolvido por morada incorreta/destinatário não identificado, o
consumidor AEG será contactado através dos meios indicados aquando da participação.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A Electrolux não se responsabiliza por quaisquer dificuldades ou eventuais circunstâncias
que impeçam a apresentação pelas lojas aderentes do regulamento do passatempo,
comprometendo-se, no entanto, a resolver todas as questões que surjam com a maior brevidade
possível.
10.2 A Electrolux não se responsabiliza pela veracidade dos dados ou documentos facultados
pelos participantes. Nesse sentido, se os dados ou documentos facilitados não apresentarem
erros ou incorreções, a Electrolux não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de
contacto dos vencedores, nem pela eventual dificuldade na entrega do prémio, bem como por
outros contratempos que derivem da incorreção ou falsidade dos dados ou documentos
facultados.
10.3 Todas as dúvidas sobre a interpretação do regulamento e casos omissos relativos ao
passatempo serão analisadas e decididas pela Electrolux.
10.4 O participante poderá enviar quaisquer dúvidas relativas ao funcionamento do passatempo
para o email electrolux.info@electrolux.pt
10.5 É proibida a participação no passatempo “Ganhe acessórios Premium”, para fins contrários
à lei, que impliquem prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesionem a sua honra,
dignidade, imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito
reconhecido legalmente.

11. PROTEÇÃO DE DADOS E CONFIDENCIALIDADE
11.1. Os dados pessoais recolhidos e previamente identificados são tratados pela Electrolux, para

a finalidade de participação no presente passatempo, podendo ainda ser utilizados em futuros
passatempos ou ações de Marketing Direto pelo Grupo Electrolux conforme consentimento
expresso e livre facultado pelo mesmo na box em baixo.
11.2 Os dados são tratados automaticamente pela Electrolux.
11.3. Para acesso à informação completa sobre os termos da presente campanha, por favor
consulte os termos e condições disponíveis em www.aeg.com.pt/ganheacessorios.
11.4 A Electrolux não aceitará a participação por menores de 18 anos, reservando-se no direito

de eliminar todos os dados recebidos por menores.
11.4 O participante pode exercer os seus direitos em qualquer momento, designadamente o
direito de acesso, retificação, apagamento e oposição, por escrito através do envio de
comunicação à Electrolux Lda., Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco - Q35, 2774-518 Paço
de Arcos.
11.5. Os dados recolhidos para as referidas finalidades são conservados pela Electrolux até ao
exercício de algum dos direitos anteriormente referidos, nomeadamente, o direito de oposição
e apagamento pelo participante e titular dos direitos.
11.6. O direito de retirar consentimento em qualquer altura, não compromete a licitude do
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
11.7. O participante pode apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Controlo
responsável pela proteção dos dados pessoais, caso considere violado algum dos direitos
legalmente previstos pela legislação aplicável.

