
REGULAMENTO
AÇÃO PROMOCIONAL

CALENDÁRIO DE ADVENTO,
1 A 24 DE DEZEMBRO,

Introdução

1. A TRJNI DOURO, S.A., com sede na Av. D. João II, lote 46, fração 4A, 1090-095,
Lisboa, entidade com os documentos integralmente depositados em suporte
eletrónico, pessoa coletiva número 513322396, ora em diante denominada por
Nosso Shopping, lançará, no dia 1 (um) de dezembro de 2022 a ação denominada
Calendário de Advento 2022, no Centro Comercial Nosso Shopping.

2. Esta ação vigorará de 1 (um) de dezembro até às 23h59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos) do dia 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2022.

3. Esta ação promocional destina-se a clientes do Centro Comercial Nosso Shopping.

Mecânica

4. Durante o mês de dezembro até à véspera de Natal, dia 24 (vinte e quatro) de
dezembro, o Nosso Shopping estará a oferecer um prémio a cada dia.

5. A participação ocorre exclusivamente na aplicação do Nosso Shopping.

6. Durante a ação, todos os dias serão publicados prémios na aplicação do Nosso
Shopping. Para participar, o utilizador da aplicação terá de deixar um gosto da
publicação do prémio na app (clicando no coração no canto superior esquerdo do
artigo de app).

7. Uma vez decorrida a ação, e até ao final do mês de dezembro, serão escolhidos
aleatoriamente os vencedores diários para cada dia. Estes serão contactados e
terão de responder corretamente a uma pergunta sobre o Nosso Shopping para
ganharem o prémio diário.



Prémios

8. Serão atribuídos um total de 24 (vinte e quatro) prémios diários, nomeadamente:
○ Dia 1: Prémio Surpresa Nosso Shopping
○ Dia 2: Auscultadores Bluetooth JBL Tune 510BT
○ Dia 3: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 4: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 5: Power Bank Nosso Shopping
○ Dia 6:   Coluna Bluetooth JBL Flip Essential 2
○ Dia 7: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 8: Prémio Surpresa Nosso Shopping
○ Dia 9: Auscultadores Bluetooth JBL Tune 510BT
○ Dia 10: Power Bank Nosso Shopping
○ Dia 11: Guarda Chuva Nosso Shopping
○ Dia 12: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 13: Prémio Surpresa Nosso Shopping
○ Dia 14: Máquina Fotográfica Instantânea Fujifilm instax mini 11
○ Dia 15: Guarda Chuva Nosso Shopping
○ Dia 16: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 17: Power Bank Nosso Shopping
○ Dia 18: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 19:  Prémio Surpresa Nosso Shopping
○ Dia 20:  Prémio Surpresa Nosso Shopping
○ Dia 21: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 22:  Prémio Surpresa Nosso Shopping
○ Dia 23: Gift Card 25€ para as lojas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka

ou Lefties
○ Dia 24: Máquina Fotográfica Instantânea Fujifilm instax mini 11

9. O levantamento dos prémios ocorrerá no Balcão de Informação, localizado no piso 1
do Nosso Shopping, durante o seu horário de funcionamento



Outras Considerações

10. Nenhum dos prémios, podem ser trocado por dinheiro, não havendo lugar ao seu
reembolso total ou parcial. Também não serão aceites devoluções nas lojas onde os
prémios foram adquiridos.

11. O Centro Comercial Nosso Shopping não se responsabiliza por perda, extravio ou
roubo dos prémios atribuídos.

12. O Centro Comercial Nosso Shopping não se responsabiliza pela impossibilidade de
levantamento do prémio por parte do cliente, designadamente e sem esgotar, por
motivos de doença, encerramento da Loja ou de força maior, não havendo lugar ao
pagamento de qualquer valor ou compensação.

13. A mecânica desta ação foi transmitida às lojas participantes e será comunicada em
diversos suportes no interior do Centro Comercial Nosso Shopping, encontrando-se
o presente regulamento disponível para consulta no Balcão de Atendimento ao
Cliente, no Piso 1 e em www.nossoshopping.pt.

14. O Nosso Shopping reserva-se o direito de cancelar a ação promocional ou de a
suspender pelo tempo que considere necessário, sem necessidade de aviso prévio
ao Cliente, no caso de existirem limitações técnicas que impeçam a entrega dos
prémios pelo balcão de informações, bem como em qualquer outra circunstância que
ponha em causa o bom funcionamento da ação promocional. O Centro Comercial
Nosso Shopping não poderá ser responsabilizado no caso de ocorrência de eventos
que se configurem de força maior (greves, mau tempo, etc.), que privem total ou
parcialmente os participantes da oportunidade de participar na ação e/ou o vencedor
de beneficiar do seu prémio.

15. Não será admitida a participação na presente campanha dos administradores ou
empregados da sociedade promotora da campanha, de qualquer uma das
sociedades por si participadas, de sociedades que sejam titulares de participações
sociais das sociedades promotoras da Campanha e de sociedades participadas por
estas; não será, da mesma forma, admitida a participação dos funcionários de lojas
do Centro Comercial acima identificado, empregados das sociedades titulares dos
Contratos de Utilização das Lojas, seus sócios ou acionistas e os titulares dos
referidos Contrato de Utilização – e seus familiares – quando o sejam em nome
individual; não será também admitida a participação dos funcionários das empresas
prestadoras de serviços do Centro Comercial acima identificado.

16. Esta campanha destina-se exclusivamente a pessoas singulares maiores de idade.
O Centro Comercial Nosso Shopping reserva-se o direito de solicitar a apresentação
do Cartão de Cidadão, sempre que se justifique.

http://www.nossoshopping.pt


17. A Entidade Promotora garante a segurança e confidencialidade dos dados pessoais
fornecidos no âmbito da presente ação promocional e procederá ao seu apagamento
quando esteja finalizada a presente ação promocional. O tratamento dos dados
pessoais pela Entidade Promotora decorrente da participação na ação promocional
será objeto de consentimento dos participantes, para as finalidades informadas nos
respetivos consentimentos nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 13º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD] (Regulamento (UE) 2016/679 de
27 de Abril de 2016).

18. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras deste evento
poderão resultar na exclusão do participante.

19. Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos
indiciem dúvidas, apresentem anomalias e/ou sejam considerados falsos, ou que de
alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento.

20. É proibida a participação no presente evento para fins contrários à Lei, que
suponham um prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra,
dignidade, imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro
direito reconhecido legalmente.

21. O Centro Comercial Nosso Shopping poderá ter de proceder a alterações ou mesmo
cancelar a realização do evento indicado no presente regulamento, por força de
circunstâncias associadas à pandemia COVID-19, designadamente se tal for
necessário de modo a cumprir com a legislação aplicável à data da realização do
evento ou por decisões governamentais, camarárias, ou das autoridades de saúde
pública e sempre que tal se mostre necessário para preservar a saúde pública em
geral e dos nossos visitantes em particular.

Vila Real, 1 de Dezembro 2022


