BASES LEGAIS
1.- ORGANIZADOR E OBJETO DA PROMOÇAO A Imaginarium, S.A. (adiante designada,
“IMAGINARIUM”) com NIF A-50524727, organizou a promoção “Caderneta de selos” com a
finalidade de premiar os seus clientes pela repetição de compra ao longo do período
promocional.
A promoção tem os seguintes pressupostos de participação.
2.- ÂMBITO GEOGRÁFICO E PESSOAL DO PARTICIPANTE
Consideram-se participantes todas as pessoas singulares, maiores, residentes legais em
Portugal, que realizem uma compra, dentro do período de duração da promoção, nas lojas
Imaginarium em Portugal, em www.imaginarium.pt ou através do telefone 707502379, com
um valor mínimo de 15 euros, e que participem cumprindo a mecânica promocional descrita
nas presentes Bases Legais. A participação na promoção “ Caderneta de Selos” pressupõe a
aceitação da mesma.
Não serão admitidas na presente promoção a participações de pessoas coletivas, nem de
qualquer empresa distribuidora de produtos da marca Imaginarium (i.e. lojas franchisadas,
etc.). Também não se admitirão participações de empregados e familiares até segundo grau da
Imaginarium, S.A. ou das empresas citadas.
3.- PROMOÇÃO E PERÍODO PROMOCIONAL
A promoção consiste na entrega de uma caderneta em que se acumulam até 7 selos que são
obtidos por compras superiores a 15 euros, e que dão direito a um desconto de 15 euros na
última compra, sempre que esta seja superior a trinta euros.
3.1. LOJAS FÍSICAS
3.1.1- DISTRIBUIÇÃO DE CADERNETAS
A distribuição de cadernetas será realizada de 19/02/2018 a 31/03/2018.
Será entregue a cada cliente uma caderneta com sua primeira compra no decorrer deste
período (independentemente do valor do mesma). Além disso, se esta compra exceder 15
euros, será colocado o primeiro selo. Se além de uma compra superior a 15 euros o cliente for
Sócio do Club Imaginarium, será oferecido outro selo, obtendo assim dois selos com essa
primeira compra.
A partir desse momento, em cada compra posterior superior a 15 euros (após aplicação do
descontos correspondentes) será oferecido um selo que será carimbado na caderneta
entregue na primeira compra. No caso de o cliente não apresentar a caderneta, será entregue
uma outra, sem que seja possível a posterior selagem na caderneta original.
Só se obterá um selo por compra superior a 15€, independentemente do valor total do ticket.
O desconto poderá ser usufruído no dia seguinte à obtenção do sétimo selo.

3.1.2- TROCA DAS CADERNETAS
Completa a caderneta, conforme descrito nos parágrafos anteriores (no total de 7 selos), o
cliente pode trocá-la em qualquer loja Imaginarium até 31 de outubro de 2018 (exceto no
período de 1 de julho a 31 de agosto de 2018).
Para poder trocar a caderneta, o valor da compra tem de ser superior a 30 euros, uma vez
aplicados todos os descontos. A troca é compatível com outras promoções em vigor no
momento.
A caderneta não é nominativa e só pode ser trocada uma vez. As cadernetas (no caso de ter
várias) não são cumulativas, ou seja, os selos das várias cadernetas não podem ser somados
para alcançar o número de selos necessários para a troca. A caderneta também não pode ser
trocada várias vezes.
A sua perda, alteração ou subtração não gerará qualquer direito. Não se aceitarão trocas se
esta se encontrar rasgada, raspada, manipulada ou estragada.
A Imaginarium reserva-se o direito de cancelar a promoção se detetar irregularidades no seu
desenvolvimento.
Os participantes só podem trocar a caderneta por produtos Imaginarium, não podendo em
caso algum ser trocadas pelo seu valor em dinheiro.
A caderneta só pode ser trocada em lojas físicas, ainda que tenha sido obtida em compras web
(www.imaginarium.pt) ou em compras por telefone (707502379).
O reembolso total de uma compra que originou um selo significará a perda deste. No caso de
reembolsos parciais, o mesmo acontecerá desde que o montante resultante da mesma, uma
vez deduzida a restituição, seja inferior a 15 euros.
A loja invalidará o selo.
Para o reembolso da compra, é essencial apresentar a caderneta juntamente com o ticket de
compra. De contrário não será possível devolver o dinheiro e será emitido um vale com o valor
da compra.
3.2 COMPRAS WEB E TELEFÓNICAS

O cliente obterá uma caderneta com cada compra em www.imaginarium.pt ou em 707502379,
e por cada compra superior a 15 euros (uma vez aplicados os descontos correspondentes),
será incluído um selo.
A troca das cadernetas obtidas através da web ou telefone será feita apenas nas lojas.
Para que os selos web sejam válidos no momento da troca na loja, devem ser incluídos na
caderneta de pontos e ser acompanhados pelo email de compra do pedido na web que gerou
cada selo.

. 5.- PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL. BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO CADERNETA
DE SELOS.
A participação na promoção não implica o preenchimento de qualquer formulário nem,
portanto, o fornecimento de dados pessoais adicionais aos habituais de qualquer compra para
participar dele. No entanto, a Imaginarium informa que irá realizar análises estatísticas sobre a
redenção e o resultado da promoção realizada.
No caso de desejar exercer os seus direitos de retificação, cancelamento e oposição de
qualquer dado que forneceu, entre em contato com imaginarium@imaginarium.es, pelo fax
976 200 586 ou pelo telefone e endereço indicados. O pedido deve ser acompanhado da
seguinte informação: nome, apelido, cópia de documento de identificação, endereço para
efeitos de notificação; direito que deseja exercer e conteúdo do seu pedido.
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 . 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.

