
BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO 

 «PROMOCÃO CARTÃO PRESENTE FEU VERT MARÇO 2020» 

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., com endereço na Av. De los Encuartes, 19 Tres Cantos 

28760 Madrid, e C.I.F .: A20003570 (doravante Michelin) organiza a seguinte promoção. 

Promoção limitada aos primeiros 500 pneus MICHELIN das gamas Turismo, Comerciais ou 

4x4/SUV. Durante o período promocional indicado (de 2 a 15 de Março de 2020 incluídos), terá 

a possibilidade de participar na presente promoção qualquer pessoa maior de idade que compre 

e monte pneus da marca MICHELIN das gamas Turismo, Comerciais ou 4x4/SUV nos Centros-

Auto Feu Vert e em feuvert.pt. Os pneus devem ser destinados para uso particular e não para a 

sua revenda nem para veículos de uso profissional, frotas ou renting.  

No caso de compras on-line em feuvert.pt será necessário registar a factura de compra ou 

comprovativo on-line com data compreendida dentro do período promocional, e ainda 

documento comprovativo da montagem realizada num centro Feu Vert, esta última com data 

limite de 17 de Abril de 2020, momento de encerramento do tratamento de incidências. 

 

Apenas serão processados os formulários que apresentem uma factura de pneus comprados e 

montados num centro aderente à promoção, com um limite por participante, NIF ou e-mail de 

8 pneus. Não acumulável com outras promoções da MICHELIN no mesmo período.  

Na compra e montagem de um pneu MICHELIN de Turismo, Comerciais ou 4x4/SUV, na rede 

de Centros-Auto FEU VERT aderentes à promoção, poderão obter um “CARTÃO PRESENTE 

DECATHLON” ou “CARTÃO PRESENTE PINGO DOCE ”valorizado da seguinte maneira:  

• Na compra e montagem de 2 pneus MICHELIN de Turismo, Comerciais ou 4x4/SUV, de 

jante 16” ou inferior, na rede de Centros-Auto FEU VERT aderentes à promoção, 

poderão obter um “CARTÃO PRESENTE DECATHLON” ou “CARTÃO PRESENTE 

PINGO DOCE ” no valor de 20€.  

• Na compra e montagem de 4 pneus MICHELIN de Turismo, Comerciais ou 4x4/SUV, de 

jante 16” ou inferior, na rede de Centros-Auto FEU VERT aderentes à promoção, 

poderão obter um “CARTÃO PRESENTE DECATHLON” ou “CARTÃO PRESENTE 

PINGO DOCE ” no valor de 40€.  

• Na compra e montagem de 2 pneus MICHELIN de Turismo, Comerciais ou 4x4/SUV, de 

jante 17 ou superior, na rede de Centros-Auto FEU VERT aderentes à promoção, 

poderão obter um “CARTÃO PRESENTE DECATHLON” ou “CARTÃO PRESENTE 

PINGO DOCE ” no valor de 30€. 

• Na compra e montagem de 4 pneus MICHELIN de Turismo, Comerciais ou 4x4/SUV, de 

jante 17 ou superior, na rede de Centros-Auto FEU VERT aderentes à promoção, 

poderão obter um “CARTÃO PRESENTE DECATHLON” ou “CARTÃO PRESENTE 

PINGO DOCE” no valor de 60€. 

 
  



MECÂNICA DA PROMOÇÃO  

Para receber um “CARTÃO PRESENTE DECATHLON” ou “CARTÃO PRESENTE PINGO 

DOCE”é necessário que o utilizador registe os seus dados e a(s) factura(s) comprovativa(s) da 

compra e montagem dos pneus MICHELIN em http://feuvert.promocoesturismo.pt/ com data 

limite de 31 de Março de 2020.  

A data da factura de compra dos pneus deve estar comprendida entre 2 e 15 de Março de 2020 

ambos incluídos.  

Uma vez verificado o cumprimento das bases legais, a factura de compra e montagem e a 

informação fornecida, o participante obterá por e-mail o prémio selecionado, no valor 

correspondente ao número e jante dos pneus MICHELIN comprados, num prazo não superior a 

7 dias úteis desde o registo. 

Como se trata de presentes virtuais, uma vez que o presente foi selecionado e o registro feito, 

nenhuma alteração será aceite. 

A data limite para o tratamento de incidências é 17 de Abril de 2020, até à qual poderá 

contactar:  info@promocionesturismo.es 

OPERAÇÃO DA TROCA DE PRESENTES 

CARTÃO PRESENTE DECATHLON: 

TIPOLOGIAS:  
 
Cartão Decathlon com 20€, 30€, 40€ o 60€ para utilizar em compras numa loja Decathlon ou na 

loja online www.decathlon.pt. 

COMO FUNCIONA? 
O cliente participa na promoção 
O cliente recebe o seu vale via email 
Faz as suas compras na loja escolhida e paga apenas o valor não coberto pelo voucher 
 
CONDIÇÕES 
 

• Utilizável em todas as lojas Decathlon e em decathlon.pt   

• Utilizável em uma ou várias vezes, em todos os produtos e serviços   

• Disponível em dispositivo móvel (através da APP Decathlon). 

• Apresente o cartão numa Caixa na altura de efetuar o pagamento. 

• Validade do código: 31/08/2020. 

 

CARTÃO PRESENTE DIGITAL PINGO DOCE: 

E-Vouchers PINGO DOCE, um valor de 20€, 30€, 40€ o 60€, que pode ser trocado em todas as 

lojas do grupo Jerónimo Martins. 

 

TIPOLOGIAS: 

Cartão Presente digital de 20€, 30€, 40€ o 60€. 

Válidos nas lojas: Pingo Doce, Code, Spot e BemEstar. 



Consulte as lojas aderentes em: www.pingodoce.pt. 

COMO FUNCIONA? 

1. O cliente participa na promoção 

2. O cliente recebe o seu vale por email.  

3. Entrega o vale para pagamento numa loja do grupo Jerónimo Martins e paga apenas o 

valor não coberto pelo voucher. 

 

CONDIÇÕES: 

• Vouchers digitais válidos para compras nas lojas do grupo Jerónimo Martins 

• + 800 lojas físicas em todo o país. 

• Utilização total num ato de compra ou parcial até esgotar valor facial. 

• Vouchers acumuláveis entre si.  

• Vales de utilização múltipla até ao valor total do mesmo. 

• Validade do código: 31/08/2020. 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MAU FUNCIONAMENTO DA REDE  

A Michelin e a FEU VERT não são responsáveis pelo mau funcionamento das redes de 

comunicações eletrónicas que impeçam o desenvolvimento normal da promoção por motivos 

alheios ao controlo das empresas e, principalmente, por atos externos de má-fé. 

Da mesma forma, a Michelin não pode ser responsabilizada por qualquer dano direto ou indireto 

causado por uma interrupção, mau funcionamento, suspensão ou término da Promoção ou 

outro motivo, nem por danos diretos ou indiretos resultantes, de alguma forma, da conexão ao 

site. web. 

A Michelin está isenta de qualquer responsabilidade se, por força maior, por acontecimentos 

alheios à sua vontade ou por motivos justificados, for forçada a cancelar, reduzir, estender, adiar 

a Promoção ou modificar as suas condições, incluindo os prémio oferecidos, não podendo exigir-

se responsabilidade por estes motivos. De qualquer forma, a Michelin reserva-se a possibilidade 

de estender o período de participação. 

 

TRATAMENTO DE DADOS DE CARÁCTER PESSOAL  

Responsável pelo tratamento:  

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., sociedade com domicílio em Avda. de los Encuartes, 19, 

Tres Cantos 28760 Madrid, e telefone 0034 914105000.  

Dados de contacto do Delegado de Protecção de Dados: dpd@michelin.com 

 

Finalidade do tratamento:  

Os dados de carácter pessoal serão tratados com as seguintes finalidades:  

 • Levar a cabo e informar da promoção «PROMOCÃO CARTÃO PRESENTE FEU VERT 

MARÇO 2020» a que se referem as presentes bases legais, fazer a gestão da participação e 

entrega de prémios aos participantes.  

 • Prévia autorização dos interessados, enviar por MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A 

incluindo os meios electrónicos (i.e. email, SMS, MMS, WhatsApp) comunicações comerciais, 



promocionais ou de informação sobre produtos ou serviços e novidades relacionados com o 

sector de pneus de turismo, veículos comerciais e 4x4/SUV. 

Os dados serão conservados pelo tempo necessário para cumprir com as finalidades descritas 

salvo que os interesados revoguem o consentimento, e enquanto existirem responsabilidades 

legais.  

Legitimação do tratamento:  

A base jurídica que permite aos responsáveis do tratamento tratar os dados dos participantes é 

o consentimento dos mesmos para as finalidades descritas do tratamento.  

Destinatários dos dados:  

Os destinatários dos datos poderão ser os fornecedores do responsável do tratamento que 

colaboram na realização da promoção, entrega de prémios e envio de informação comercial, 

conforme o caso. Direitos dos participantes:  

Os interessados podem exercer os direitos de acesso, rectificação, supressão, oposição, 

limitação do tratamento, portabilidade dos dados, revogação do consentimento e a recorrer à 

autoridade de controlo (www.aepd.es) para apresentar uma reclamação nos termos previstos 

na legislação vigente, dirigindo-se a: MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A «PROMOCÃO CARTÃO 

PRESENTE FEU VERT MARÇO 2020» , Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, ou através 

do endereço electrónico dpd@michelin.com  

Mais informação da Política de Privacidade https://www.michelin.pt/política-de-

confidencialidade 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Esta promoção rege-se pela lei espanhola comum. Qualquer controvérsia que surgir em relação 

à mesma aplica-se a jurisdição dos Julgados e Tribunais da Cidade de Madrid, salvo que 

corresponda outra jurisdição.  

ACEITAÇÃO DE BASES  

A participação implica a aceitação destas bases legais pelo que a manifestação, no sentido de 

não aceitação das mesmas, implicará a exclusão do participante e, como consequência da 

mesma, MICHELIN ficará livre do cumprimento da obrigação contraída com o participante em 

causa. 


