
BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO  

 «VALE COMBUSTÍVEL FEU VERT JUNHO 2021»  

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 a 500 pneus MICHELIN das gamas Turismo ou 4x4/SUV.  

Durante o período promocional indicado (de 17 a 30 de Junho de 2021 incluídos), terá a possibilidade de 

participar na presente promoção qualquer pessoa maior de idade que compre e monte pneus nos 

Centros-Auto Feu Vert e em feuvert.pt pneus da marca MICHELIN das gamas Turismo ou 4x4/SUV. 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 en 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 10 de Julho de 2021. 

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 ou 4x4/SUV, na rede de Centros-Auto FEU 

VERT aderentes à promoção, poderão obter um vale de combustível valorizado da seguinte maneira: 

• Na compra e montagem de 2 pneus MICHELIN de Turismo ou 4x4/SUV, de jantes 15” 

e 16” excluídas as gamas MICHELIN CROSSCLIMATE e MICHELIN e.PRIMACY, na rede de 

Centros-Auto Feu Vert aderentes à promoção, poderão obter um vale de combustível* no 
valor de 20€. 
 
• Na compra e montagem de 4 pneus MICHELIN de Turismo ou 4x4/SUV, de jantes 15” 
e 16” excluídas as gamas MICHELIN CROSSCLIMATE e MICHELIN e.PRIMACY, na rede de 
Centros-Auto Feu Vert aderentes à promoção, poderão obter um vale de combustível* no 

valor de 50€. 
 
• Na compra e montagem de 2 pneus MICHELIN de Turismo ou 4x4/SUV, de jante 17” 

ou superior e pneus as gamas MICHELIN CROSSCLIMATE & MICHELIN e.PRIMACY desde jante 

15”, na rede de Centros-Auto Feu Vert aderentes à promoção, poderão obter um vale de 
combustível* no valor de 30€. 
 
 
• Na compra e montagem de 4 pneus MICHELIN de Turismo ou 4x4/SUV, de jante 17” 

ou superior e pneus as gamas MICHELIN CROSSCLIMATE & MICHELIN e.PRIMACY desde jante 

15”, na rede de Centros-Auto Feu Vert aderentes à promoção, poderão obter um vale de 

combustível* no valor de 80€. 

 

 

 

  



MECÂNICA DA PROMOÇÃO 

Para receber o vale de combustível é necessário que o utilizador registe os seus dados e a(s) 

factura(s) comprovativa(s) da compra e montagem dos pneus MICHELIN em  

https://feuvert.promocoesturismo.pt/ com data limite 10 de Julho de 2021. 

A data da factura de compra dos pneus deve estar compreendida entre 17 a 30 de Junho de 

2021 incluídos, ambos incluídos. 

A data limite para o tratamento de incidências é 23 de Julho de 2021, até à qual poderá 

contactar:  info@promocionesturismo.es 

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 vale de combustível, no valor 

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

cinco dias úteis desde o registo. 

OPERATIVA DO VALE DE COMBUSTÍVEL 

A utilização do Vale de Combustível poderá ser realizada nas estações Galp aderentes. O utilizador ao 

receber o PDF deve imprimir o seu cupão e apresentá-lo numa das estações de serviço da rede mostrando-

o ao empregado da estação de serviço no momento de realizar o pagamento. 

São mais de 780 Estações de Serviço a nível nacional. 

A utilização do vale apenas se pode fazer uma única vez, o saldo não esgotado não se recupera. 

Consulte as Estações de Serviço aderentes em https://estrada.galp.pt/mapa 

O período de validade do vale de combustível estará indicado no próprio documento. 

VALES GALP 20 € 

● Oferta de 1 vale no valor de 20€. 

● Cada vale com oferta de 80 cêntimos/litro até um máximo de 25 litros. 

● Oferta válida para um abastecimento de combustível nos postos Galp aderentes. 

● Vale não acumulável com outros vales de desconto em vigor (impressos ou digitais) nos postos 

Galp, exceto promoção Galp/Cartão Continente. 

● Não aplicável a Gasóleo Agrícola, Gasóleo de Aquecimento e pagamentos com Galp Frota totais 

ou fracionados, Galp Frota Business, Galp Mais por Menos e Ticket Car. 

● Não disponível nos sistemas de pagamento automático na bomba (Via Verde e Pay & Go). 

● Consulte as estações de serviço Galp em 

www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/Pesq

uisaPostos.aspx 

● Vale válido até: 30/06/2022. 

VALES GALP 30 € 

● Oferta de 1 vale no valor de 30€. 

● Cada vale com oferta de 75 cêntimos/litro até um máximo de 40 litros. 
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● Oferta válida para um abastecimento de combustível nos postos Galp aderentes. 

● Vale não acumulável com outros vales de desconto em vigor (impressos ou digitais) nos postos 

Galp, exceto promoção Galp/Cartão Continente. 

● Não aplicável a Gasóleo Agrícola, Gasóleo de Aquecimento e pagamentos com Galp Frota totais 

ou fracionados, Galp Frota Business, Galp Mais por Menos e Ticket Car. 

● Não disponível nos sistemas de pagamento automático na bomba (Via Verde e Pay & Go). 

● Consulte as estações de serviço Galp em 

www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/Pesq

uisaPostos.aspx 

● Vale válido até: 30/06/2022. 

VALES GALP 50 € 

● Oferta de um vale 30 e um vale 20. 

● Cada vale com oferta de 80 cêntimos/litro até um máximo de 25 litros cada. 

● Oferta válida para um abastecimento de combustível nos postos Galp aderentes. 

● Vale não acumulável com outros vales de desconto em vigor (impressos ou digitais) nos postos 

Galp, exceto promoção Galp/Cartão Continente. 

● Não aplicável a Gasóleo Agrícola, Gasóleo de Aquecimento e pagamentos com Galp Frota totais 

ou fracionados, Galp Frota Business, Galp Mais por Menos e Ticket Car. 

● Não disponível nos sistemas de pagamento automático na bomba (Via Verde e Pay & Go). 

● Consulte as estações de serviço Galp em 

www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/Pesq

uisaPostos.aspx 

● Vale válido até: 30/06/2022. 

VALES GALP 80 € 

● Oferta de 4 vales de valor facial de 20€ cada. 

● Cada vale com oferta de 75 cêntimos/litro até um máximo de 40 litros cada. 

● Oferta válida para um abastecimento de combustível nos postos Galp aderentes. 

● Vale não acumulável com outros vales de desconto em vigor (impressos ou digitais) nos postos 

Galp, exceto promoção Galp/Cartão Continente. 

● Não aplicável a Gasóleo Agrícola, Gasóleo de Aquecimento e pagamentos com Galp Frota totais 

ou fracionados, Galp Frota Business, Galp Mais por Menos e Ticket Car. 

● Não disponível nos sistemas de pagamento automático na bomba (Via Verde e Pay & Go). 

● Consulte as estações de serviço Galp em 

www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/Pesq

uisaPostos.aspx 

● Vale válido até: 30/06/2022. 
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MAU FUNCIONAMENTO DA REDE 

Michelin e Feu Vert não serão responsáveis pelo mau funcionamento das redes de comunicação 

electrónicas que impeçam o normal desenvolvimento da promoção por causas alheias à empresa e 

especialmente por actos externos de má fé. 

Também não será responsável por problemas de transmissão ou perda de dados não imputáveis. 

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  «VALE COMBUSTÍVEL FEU VERT A JUNHO 2021»  a que 

se referem as presentes bases legais, fazer a gestão da participação e entrega de prémios aos 

participantes. 

         • Prévia autorização dos interessados, a enviar pela MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., inclusive 

por meios eletrónicos (i.e. email, SMS, MMS, WhatsApp), comunicações comerciais, promocionais ou de 

informação sobre produtos ou serviços e novidades relacionados com os produtos e serviços da Michelin 

referentes à mobilidade. Mais informação sobre os produtos e serviços da Michelin em www.michelin.pt 

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, a não ser objeto de decisões individuais automatizadas, 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 Promoção  

«VALE COMBUSTÍVEL FEU VERT JUNHO 2021» , Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, ou 

através do endereço electrónico dpd@michelin.com. 

mailto: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. 


