BASES LEGAIS SORTEO OPORTUNARIUM
1.-

ORGANIZADOR E OBJETO DA PROMOÇÃO

A Imaginarium, S.A. (adiante designada, “IMAGINARIUM”) com NIF A-50524727, convoca o
presente sorteio para o prêmio descrito abaixo, no qual todas as pessoas físicas que
atenderem aos requisitos estipulados nas bases a seguir poderão participar.
2.- ÂMBITO GEOGRÁFICO E PESSOAL DO PARTICIPANTE
Consideram-se participantes todas as pessoas singulares, maiores, residentes legais em
Portugal, que sejam sócio do Club identificando-se com seu número de sócio, e que realizem
uma compra ENTRE O 13 DE ABRIL E 5 DE MAIO de 2019, ambos inclusive em qualquer loja
física da Imaginarium.
Não serão admitidas na presente promoção a participações de empregados da Imaginarium ou
familiares até segundo grau , tampouco as lojas franchisadas da Imaginarium.
3.- PRÉMIO
Por meio de um procedimento aleatório, a Imaginarium selecionará TRÊS SÓCIOS da base de
dados do Club Imaginarium que atendam aos requisitos indicados no ponto 2 para participar
no presente sorteio.
Cada um dos afortunados poderá escolher SÓ UM PRODUTO, entre os três indicados abaixo:
1. 87683 FRESH FARM DUAL KITCHEN
2. 95740 PORSCHE MACAN TURBO GRIS 12V SUZ
3. 73371 AMANDA MAISON + CRISTINA (87619) + CAROLINE (88178) +
TOM (87620) + AMANDA (87616) + VICTORIA (87618) + FÉLIX (87617)
3.- CONDIÇÕES DO SORTEIO
A participação no sorteio implica uma obrigação de compra sob as condições previstas na
Cláusula 2º destas bases.
O prêmio não é suscetível de ser trocado por seu valor em dinheiro e não pode ser substituído,
trocado, alterado ou compensado de nenhuma maneira.
Cada sócio pode participar tantas vezes quantas as compras realizadas dentro do prazo
estabelecido. As compras que posteriormente se execute o direito de desistência e
subsequentemente exercido as (devoluções), serão excluídas do sorteio e não serão
consideradas válidas para participar.
O sorteio será realizado na semana de 5 de junho 2019 na sede do IMAGINARIUM localizada
em C / Osca, nº 4, Zaragoza. Os três vencedores do sorteio serão selecionados por
procedimento aleatório, extraindo os dados das compras feitas pelos sócios de acordo com
essas bases.
O IMAGINARIUM, antes de 14 de junho 2019, publicará em www.imaginarium.pt o nome,

apelido, número de sócio e distrito do vencedor e contactará com o mesmo, através dos dados
que aparecem na ficha de sócio, para informá-lo sobre o modo de entrega do prémio.
Se a notificação pelos meios indicados for impossível, ou o vencedor não aceitar o prémio, o
prémio será desqualificado e o prémio que teria sido concedido será anulado, a menos que a
IMAGINARIUM decida repetir o Sorteio de Prémios entre os participantes restantes.
O vencedor do sorteio aceita e autoriza que a menção de seu nome, apelido, distrito e prémio
possam aparecer na website www.imaginarium.pt ou em qualquer outro meio comercial,
publicitário ou de comunicação que o IMAGINARIUM ou qualquer outra entidade possa usar.
IMAGINARIUM Group para informar e tornar público o resultado do sorteio.
Da mesma forma, o vencedor do prémio, ao recebê-lo e aceitá-lo, compromete-se, no caso de
ser exigido pelo IMAGINARIUM, a fornecer uma imagem pessoal e que uma ou várias
fotografías sejam publicadas com o único propósito de dar publicidade ao referido sorteio.

6.- ACEITAÇÃO DAS PRESENTES BASES LEGAIS E CONDIÇÕES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A participação na promoção implica a aceitação expressa e sem reservas das presentes bases
legais, que estão à disposição de todos os interessados: (i) no site www.imaginarium.pt e (ii)
no endereço acima mencionado dos escritórios de IMAGINARIUM, SA (Zaragoza, Plaza, c/Osca,
4).
As presentes bases legais são regidas pela lei espanhola. Para o esclarecimento de qualquer
litígio que possa surgir em relação a elas, os participantes submetem-se à jurisdição e
competência dos tribunais de Zaragoza, renunciando expressamente a qualquer outro foro
que lhes possa corresponder.

A Imaginarium se reserva o direito de modificar as condições ou cancelar o sorteio em caso de
detectar qualquer incidente ou anomalia que possa afetar razoavelmente seu
desenvolvimento normal.
Para mais informações, pode nos contatar a través do correio electrónico:
imaginarium@imaginarium.pt

