CONCURSO PROMOCIONAL “BKT SELL OUT CAMPAIGN”
REGULAMENTO
BKT Europe Srl, pessoa colectiva de direito italiano, VAT 05404270968 e com sede social em Viale Bianca Maria 25, 20122 Milão, Itália
(doravante abreviadamente designada por "A Promotora") encontra-se a organizar a presente campanha promocional, denominado
“BKT SELL OUT CAMPAIGN”
A campanha está aberta a consumidores com idade igual ou superior a 18 anos e residentes em Portugal, bem como explorações
agrícolas/empresas agrícolas sediadas em Portugal que disponham para o efeito de uma ligação à Internet e uma conta de e-mail
válida. Para participar na presente Campanha , é necessário adquirir um dos produtos promovidos enumerados no ponto 2.
Encontra-se vedada a participação na presente campanha a todos os trabalhadores e/ou colaboradores da promotora, bem como os
seus familiares diretos, agentes, revendedores dos produtos promovidos (por exemplo, de pneus) e qualquer outra pessoa
profissionalmente ligada a esta promoção.

Ao participar neste Concurso, os consumidores declaram que aceitam, sem quaisquer restrições ou reservas, todas as cláusulas deste
regulamento.

1.

Período da promoção

A promoção é válida de 1 de outubro de 2021 a 30 de abril de 2022 (h. 23.59 GMT +1) (doravante designado abreviadamente por
"Período de Participação").
A compra dos produtos promovidos deve ser feita durante o Período de Participação.
A seleção dos vencedores terá lugar em Itália, até 15 de julho de 2022.
2.

Produtos promovidos

Os produtos promovidos, cuja compra dá direito a participar no concurso, são exclusivamente os pneus radiais agrícolas da submarca
AGRIMAX e os pneus de flutuação radial BKT enumerados abaixo.
Pneus BKT Radiais Agricultura AGRIMAX, com as medidas =< a 30" e/ou > a 30", dependendo da disponibilidade:
AGRIMAX RT 657
AGRIMAX RT 765
AGRIMAX RT 855
AGRIMAX RT 945
AGRIMAX RT 955
AGRIMAX RT 600
AGRIMAX TERIS
AGRIMAX ELOS
AGRIMAX FORCE
AGRIMAX V-FLECTO
AGRIMAX FORTIS
AGRIMAX SIRIO
AGRIMAX RT 765 M
AGRIMAX SPARGO

Pneus BKT Radiais FLOTATION com as medidas =< a 22.5" e/o > a 22.5”, dependendo da disponibilidade:
RIDEMAX FL 699
V-FLEXA
FL 633 PERFORMA
FL 630 SUPER
FL 630 ULTRA
FL 635
FL 637
FL 639
RIDEMAX FL 693 M
RIDEMAX FL 690
(daqui em diante designados por "produtos promovidos")
Note-se que alguns dos produtos promovidos, entre os acima indicados, podem não estar disponíveis, ou podem estar
sujeitos a reserva: nestes últimos casos, os participantes são convidados a verificar a disponibilidade na dimensão
solicitada e que o prazo de entrega se enquadra no período de validade do concurso.

3.

Modalidades de Participação

Para participar no Concurso promocional, os consumidores devem, durante o período de participação:
•

•

Num único ato de compra - ou seja, na mesma fatura - adquirir pelo menos 2 dos produtos promovidos de um retalhista
BKT participante em Portugal e manter a fatura de compra;
Aceder ao site bktoriginal.com
registar-se preenchendo o formulário com todos os dados pessoais requeridos.

•

carregar uma cópia legível do fatura-recibo que demostre a compra de pelo menos 2 produtos promovidos

•

fazer o upload de uma fotografia que mostre os participantes juntamente com os pneus comprados

•

Todos os consumidores que completem o registo como acima serão candidatos à atribuição dos prémios, atribuição essa que será
levada a cabo por um júri (ver parágrafo 4).
Além disso, todos os consumidores que completem o registo como como descrito acima terão direito a receber um Kit de Oferta BKT
por cada 2 produtos promovidos* adquiridos na mesma fatura/recibo, de acordo com a tabela abaixo:
Tipo de produtos comprados (no mesmo ato de

Kit gratuito

compra)
2 pneus Agricultura radiais com as medidas < a 30".

Camisa e avental linha "BKT ORIGINAL

2 flutuação radiais com as medidas =< a 22,5".

Camisa e avental "BKT ORIGINAL" linha

2 pneus Agricultura radiais com as medidas > a 30"

Camisa e macacão linha "BKT ORIGINAL

2 flutuação radiais com as medidas > a 22,5".

Camisa e macacão linha "BKT ORIGINAL".

* Por exemplo, se o consumidor comprar 4 pneus promocionais, terá direito a receber 2 kits gratuitos e participará duas
vezes no sorteio final do prémio.
Em caso de compra de um par de produtos "mistos" (por exemplo 1 pneu = <30 "+ 1 pneu> 30") o kit gratuito
atríbuído será o correspondente ao da categoria superior.
IMPORTANTE: No caso de inscrições feitas por trabalhadores de explorações/empresas agrícolas, a participação será
considerada, em qualquer caso, como tendo sido feita em nome da empresa revendedora, como indicado na factura de
compra, a quem será atribuído o kit de oferta - e do(s) prémio(s), em caso de vitória.

3.1 Limites de participação:
Cada fatura - recibo só pode ser utilizado uma vez durante todo o período do concurso e, portanto, permitirá apenas uma
participação.
Apenas serão considerados válidos os documentos que demonstrem claramente a descrição do produto promovido
adquirido e que sejam emitidos durante o período de validade da campanha promocional.
Cada utilizador pode participar tantas vezes quantas as faturas-recibo em sua posse. Múltiplas entradas com os mesmos
dados de fatura-recibo serão bloqueadas pelo sistema.
Se se verificar que um participante registou a mesma fatura-recibo mais do que uma vez alterando um ou mais dos valores
solicitados, a atribuição do prémio não pode ser validado.
Do mesmo modo, se se verificar que a mesma imagem de uma fatura - recibo foi carregada por utilizadores com endereços
de e-mail diferentes ou com dados incompletos, a participação será cancelada e o prémio não poderá ser Validado.
O Promotor reserva-se o direito de, em qualquer altura, verificar a validade das participações, incluindo a identidade do
participante, idade e local de residência, e de desqualificar qualquer participante que tenha agido em violação do
presente regulamento ou que tenha agido de forma fraudulenta.

4.

Seleção dos vencedores e valor dos prémios

Todas as fotografias recebidas serão avaliadas por um júri composto por representantes da empresa
promotora.
Os 11 participantes cujas fotografias melhor representam a paixão e a beleza do seu trabalho ganharão os
seguintes prémios:
•
•

1 Moto-quatro Yamaha Kodiak 700 (valor de mercado 9.186 €)
10 BBQ Weber Original Kettle E-5730 (valor de mercado 155 €)

11 suplentes serão também escolhidos.
O valor total dos prémios é de 10.736 € sem IVA.
Cada participante não pode ganhar mais do que um prémio do mesmo tipo.
Para mais informações sobre prémios, ver secção 5 abaixo.

5.

Informações sobre os prémios:
Moto-quatro Yamaha Kodiak 700
• Motor potente de 708 cc DOHC 4 tempos, binário encorpado
• Transmissão CVT Yamaha Ultramatic® CVT
• Capacidade total de carga, à frente e atrás, 140 kg
• 600 kg de capacidade de reboque, guincho dianteiro.
• Travão de disco dianteiro e disco traseiro selado em banho de óleo
• Suspensão independente de longo curso
• Homologação para estradas incluída
É necessária uma carta de condução válida para utilizar o prémio.
O prémio será entregue ao revendedor Yamaha mais próximo da residência do vencedor.

6.

Notificação e entrega dos prémios

Os Kits de Oferta serão entregues aos consumidores elegíveis por correio registado ou expresso para o endereço indicado
durante a participação. A entrega terá lugar no prazo de 60 dias a partir da data de validação da participação.

Os vencedores finais serão notificados exclusivamente por correio eletrónico (para o endereço electrónico fornecido no
momento da participação) no prazo de 15 dias úteis após a data de seleção pelo juri.
Para receber o prémio, os vencedores dos prémios finais terão de validar a sua vitória, respondendo ao e-mail no prazo
de 10 dias de calendário e enviando toda a documentação e informações solicitadas.
Em caso de não ser enviada resposta ao e-mail de notificação dentro do prazo indicado, a vitória não pode ser validada
e será contactado um suplente, que deverá respeitar o mesmo prazo para aceitação.
A empresa promotora e os terceiros designados pela mesma não assumem qualquer responsabilidade em caso de não
entrega ou entrega tardia do e-mail de notificação. É da responsabilidade do vencedor assegurar que o endereço
eletrónico fornecido durante a participação está correto e completo e que a caixa de correio está ativa e a funcionar.

Importante: A receção dos documentos solicitados é uma condição necessária para a validação da atribuição do prémio: Se não
for este o caso, a vitória não pode ser validada; A Promotora reserva-se o direito de efetuar as verificações necessárias para garantir
a regularidade da participação e a exatidão dos dados fornecidos pelo participante.
Caso os dados comunicados para a validação do vencedor não correspondam aos registados durante a participação, o vencedor será
considerado irregular e não pode ser validado. A Promotora reserva-se o direito de desqualificar qualquer participante ou vencedor
que tenha infringido qualquer norma deste regulamento.
Os prémios serão entregues aos vencedores no prazo de 60 dias após a validação da sua participação.

Especifica-se que:
•
•
•

•
•

7.

O promotor não aceita responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes do fornecimento de endereços
incorretos ou imprecisos pelos participantes.
O Promotor reserva-se o direito de escolher o método de entrega mais apropriado. O Promotor não pode ser considerado
responsável pelo pagamento de qualquer direito aduaneiro decorrente do recebimento do prémio.
O prémio não é substituível por outro, nem é remível em dinheiro, relativamente àqueles que não possam ser recebidos
ou desfrutados devido a problemas de envio ou outros regulamentos locais, ou para prémios que estejam danificados,
atrasados ou extraviados devido a problemas postais ou de serviço de correio.
O pagamento de quaisquer impostos incidentes sobre os prémios é da responsabilidade dos vencedores, que devem
cumprir a regulamentação em vigor no seu país.
Os prémios são pessoais e intransmissíveis, não podendo ser transaccionados sob qualquer forma. O vencedor não pode
reclamar um prémio alternativo, nem o mesmo é remível em dinheiro. Contudo, caso o Promotor não possa entregar o
prémio prometido, devido a circunstâncias imprevisíveis ou fora do seu controlo, este reserva-se o direito de alterar a
composição do prémio, no todo ou em parte, ou de o substituir por um prémio de valor igual ou superior.

PRIVACIDADE

Os dados pessoais fornecidos voluntariamente serão tratados eletronicamente e com ferramentas analíticas e estatísticas, pela BKT
Europe Srl - com sede em Viale Bianca Maria 25, 20122 Milão, MB para realizar todas as etapas relacionadas com o concurso
denominado "BKT SELL OUT CAMPAIGN".
Além disso, os dados serão tratados para cumprir os regulamentos administrativos ou outros que sejam obrigatórios em virtude das
leis em vigor no país ou em virtude de decisões da UE e conservados durante o tempo exigido por este regulamento. Os dados
solicitados são obrigatórios para os fins acima mencionados e o não fornecimento dos mesmos impossibilitará a realização das
atividades de gestão da Promoção, entrega do prémio e o cumprimento das normas legais. Os dados pessoais serão colocados à
disposição da pessoa responsável pela proteção do consumidor e daautoridade pública competente no território, para o que for
necessário para o cumprimento dos fins de gestão da Participação na Promoção.
A conservação de dados para efeitos de gestão da promoção será limitado ao período de conclusão das suas fases e conforme exigido
pela legislação pertinente.
Posteriormente, serão anonimizados a fim de criar dados estatísticos e os dados de identificação serão destruídos.
O responsável pelo tratamento de dados é: Promosfera S.r.l.

As pessoas autorizadas a tratar dados são os responsáveis pelas vendas e marketing, centro de chamadas, sistemas de informação e
segurança de dados.
Nos termos dos artigos 15-21 do RGPD, o titular dos dados pode dirigir-se ao responsável pelo tratamento de dados, através do
endereço postal acima indicado ou enviando um e-mail para privacy@bkt-tires.com, por forma a exercer os seus direitos de consulta,
alteração, eliminação e direito ao esquecimento, bem como para limitar o tratamento dos seus dados ou opor-se ao seu tratamento
por razões legítimas ou para fins informativos e promocionais. Ao retirar o seu consentimento, o que pode ser feito em qualquer
altura, entende-se que tal não afetará a legalidade do tratamento com base no seu consentimento prévio ou em mecanismos
alternativos ao consentimento permitido por lei. Note também que tem o direito de apresentar uma queixa junto da autoridade de
supervisão para fazer valer os seus direitos (CNPD).
Mediante envio de comunicação escrita para o endereç indicado acima ou através do e-mail para privacy@bkt-tires.com pode
solicitar uma lista completa e atualizada dos responsáveis pelo tratamento de dados.
Finalmente, tem o direito de solicitar a portabilidade dos seus dados, ou seja, de receber os seus dados num formato estruturado,
comummente utilizado e legível por iuma máquina, a fim de os transmitir diretamente a outra parte, ou seja um subcontratante,
para que os possa tratar dentro dos limites estabelecidos pelo titular dos dados.
8.
•

Informação sobre materiais publicados

Os contributos enviados para participação no concurso não devem conter mensagens contendo palavrões, religiosas, raciais,
discriminatórias ou violentas, nem fazer referência a atos sexuais, ataques a pessoas ou organizações, nem apresentar
conteúdo indecente ou inapropriado.
•
A Promotora reserva-se o direito de desqualificar - antes ou depois da publicação - as contribuições cujo conteúdo seja
considerado ofensivo, inadequado, contrário à moral pública e/ou ao espírito desta iniciativa, bem como as contribuições que
violem de qualquer forma os direitos de terceiros, apresentando conteúdo difamatório, invadindo a privacidade ou violando
quaisquer direitos de autor;
•
Ao submeter o conteúdo, cada participante assume toda a responsabilidade relacionada com o próprio conteúdo e, de facto,
ao aceitar participar no concurso, declara e garante:
o que o conteúdo apresentado é original e não infringe direitos de autor e/ou direitos conexos e/ou direitos de
marca registada/direitos de marca registada/direitos de imagem ou qualquer outro direito de exploração
comercial e/ou industrial e intelectual de qualquer pessoa ou entidade;
o que nenhuma outra pessoa ou entidade tem qualquer direito, título ou interesse no contributo apresentado.
o
ter obtido, antes do envio do contributo, qualquer autorização e/ou consentimento necessário de terceiros
interessados para a utilização do referido contributo para efeitos de participação no concurso, conscientes de
que não será devida qualquer compensação.
o os sujeitos filmados (ou, no caso de menores, da pessoa que exerce as responsabilidades parentais sobre eles) à
aquisição e publicação de informações que lhes digam respeito e da sua imagem filmada;
o que o material apresentado não contem qualquer conteúdo ilegal ou de qualquer forma contrário às leis e
regulamentos do país em que a Promoção é realizada e/ou do país em que a contribuição foi criada.
•
O contributo só pode ser enviado por via eletrónica. Outros meios de apresentação não serão considerados. Os contributos
submetidos não serão devolvidos.
•
Além disso, os contributos apresentados não devem:
o mostrar pessoas com idade inferior a 18 anos
o mostrar outras pessoas reconhecíveis para além do participante, a menos que o participante tenha recebido o
seu consentimento por escrito.
o mostrar marcas registadas, nomes de empresas ou outros nomes protegidos por direitos de autor.
o violar a privacidade ou integridade de terceiros ou mostrar alguém numa situação desagradável ou embaraçosa.
•
Ao participar, cada participante garante que irá manter a promotora, bem como os demais envolvidos na gestão da promoção ,
totalmente isentos de toda e qualquer prejuízo, custos ou danos que possam surgir como resultado da violação de qualquer
cláusula destas regras por parte do participante.
Ao submeter o conteúdo, os participantes autorizam a promotora a publicá-lo no seu site ou outro material de comunicação e a
disponibilizar o conteúdo e dados relacionados ao público (se o considerar apropriado), mesmo após o fim deste concurso. Os
participantes aceitam que não poderão apresentar reclamações financeiras para qualquer utilização futura do material apresentado.
As inscrições apresentadas para o concurso, assim como os nomes dos vencedores, podem ser utilizados, a critério da Promotora,
para promover o concurso ou qualquer produto ou serviço feito, fornecido ou oferecido pela Promotora e relacionado com o tema
desta promoção.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
- A BKT não é responsável por qualquer dano ou prejuízo (directo e/ou indirecto) de qualquer participante ou vencedor
como resultado da sua participação nesta promoção ou após a utilização do prémio ganho.
- A BKT não pode ser responsabilizada por quaisquer questões de erro técnico ou humano que possam afectar a correcta
participação na Promoção que não lhe sejam directamente imputáveis.
- Qualquer decisão da Promotora em relação a qualquer aspecto da promoção é definitiva
- A Promotora reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar um elemento de um prémio se, em circunstâncias
fora do seu controlo, esse prémio já não estiver disponível. A Promotora declina qualquer responsabilidade perante os
vencedores no caso do prémio ficar indisponível ou ser modificado ou cancelado por qualquer razão que não lhe seja
directamente imputável. Em caso de circunstâncias imprevistas, a BKT reserva-se o direito de substituir a totalidade ou
parte do prémio por uma alternativa de valor igual ou superior.
- A BKT não assume qualquer responsabilidade por actos praticados ou serviços prestados por terceiros.
- A BKT não assume qualquer responsabilidade no caso da ocorrência de um acto, omissão, acontecimento ou
circunstância que esteja para além do controlo razoável da BKT e que impeça a Promotora de cumprir as suas obrigações
ao abrigo do presente Regulamento ou que resulte num atraso na execução do mesmo.
- Quando existam circunstâncias que impeçam o bom funcionamento da Promoção ou impedirem a Promoção de se
realizada como estabelecido, por qualquer razão fora do controlo razoável da BKT, por exemplo em caso de guerra,
actos de terrorismo, emergência, catástrofe natural (ou outra), infecções devidas a vírus informáticos, worms
informáticos, acesso não autorizado ao software, dificuldades técnicas ou qualquer outro assunto que afecte a
segurança, integridade ou bom funcionamento da Promoção, a Promotora reserva-se o direito, ao seu exclusivo critério
e na medida máxima permitida por lei (a) de desclassificar qualquer concorrente ou (b) de acordo com as instruções da
autoridade competente, de modificar, suspender, cancelar ou terminar esta Promoção.
- A BKT reserva-se o direito de verificar a validade das inscrições e de desclassificar qualquer participante ou vencedor
que tenha tentado adulterar a mecânica de inscrição. A Promotora reserva-se igualmente o direito de desclassificar
qualquer pessoa cuja inscrição não esteja de acordo com as disposições do presente regulamento e/ou tenha tomado
qualquer medida que possa alterar o curso normal decurso da promoção. Se isto acontecer, a BKT reserva-se o direito
de reclamar exigir, por todos os meios legais ao seu dispor, a correspondente indemnização por quaisquer danos
causados.
- Estes termos e condições estão disponíveis em bktoriginal.com
Esta promoção rege-se pela Lei portuguesa de defesa do consumidor(Lei n.º 24/96, de 31 de Julho, na sua versão actualizada)
e demais legislação nacional aplicável.

