
      
BASES LEGAIS PROMOÇÃO MICHELIN CAMIÃO    

      
“COM A MICHELIN O SEU NEGÓCIO SEMPRE EM MOVIMENTO!”  

      

1 A 31 DE MARÇO 2023   

      

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., com domicílio em Glorieta Bibendum 1, 47009 Valladolid e 

N.I.F.: A20003570 (adiante MICHELIN) organiza a seguinte promoção denominada “COM A 

MICHELIN O SEU NEGÓCIO SEMPRE EM MOVIMENTO!” para os utilizadores que, de 1 a 31 de 

março de 2023, comprem pneus da gama MICHELIN de Camião de jantes 17.5 e 19.5 nas oficinas 

aderentes à promoção.       

      

Durante o período referido (1 a 31 de março de 2023), terá a possibilidade de participar na 

presente promoção toda aquela pessoa maior de idade que compre pneus de pequeno camião 

da marca MICHELIN de jantes 17.5” e 19.5”, nos pontos de venda MICHELIN de venda direta.       

      

Os pneus deverão ser destinados para consumo próprio e não para revenda nem para veículos 

de frotas de renting.       

      

Só serão aceites os formulários que tenham uma fatura de compra dos pneus referidos em 

qualquer distribuidor de venda direta da Michelin que indique modelo dos pneus comprados, 

com um limite por participante de NIF, CC/BI ou email de 50 pneus.       

      

Não serão válidos recibos ou guias de remessa de compra (as guias de remessa de Andorra são 

excecionalmente aceites).       

      

Promoção destinada aos consumidores finais em Portugal e não pode ser acumulável com outras 

promoções ou ofertas.    

      

PRÉMIO PROMOCIONAL       

      

Pela compra e montagem de cada pneu em jantes 17.5 e 19.5 MICHELIN de Camião, o utilizador 

recebe por transferencia bancária, na conta indica da no formulário de inscrição na promoção, 

12,50€ por cada pneu.       

         

      

MECÂNICA DA CAMPANHA DIGITAL       

      

Para receber o prémio é necessário que o utilizador registe os seus dados e anexe a fatura 

comprovativa da compra dos pneus em MyPortal com data limite de 15 de abril de 2023.       

      

A data da fatura deve estar compreendida entre 1 e 31 de março de 2023 (ambas incluídas).  A 

data limite para a gestão de incidências é 30 de abril de 2023.       

      



Uma vez verificado o cumprimento das bases, a fatura de compra e a informação prestada, o 

participante receberá por transferência bancária 12,50€ por cada pneu adquirido, num prazo não 

superior a 60 dias úteis desde a data de validação do registo.  

 

Para esclarecimentos de eventuais dúvidas, os participantes poderão contactar connosco pelas 

seguintes vias:  Telefone: +34 916 910 285       

Endereço de correio eletrónico: info@promocoescamiao.com      

     

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MAU FUNCIONAMENTO DA REDE       

  

A MICHELIN não se responsabiliza pelo mau funcionamento de redes de comunicação eletrónicas 

que impeçam o desenvolvimento normal da promoção por motivos alheios à empresa e, 

principalmente, por atos externos de má-fé.       

      

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

      

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS       

      

Responsável pelo tratamento:       

      

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., sociedade con domicílio em Glorieta Bibendum 1, 47009 

Valladolid  e telefone +34 914105000.       

Dados de contato do Delegado de Proteção de Dados: dpd@michelin.com.       

      

Finalidade do tratamento:       

      

Os dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades:       

- Realizar e comunicar a promoção “COM A MICHELIN O SEU NEGÓCIO SEMPRE EM 

MOVIMENTO!”, constante no presente regulamento, gerir a participação e entrega das ofertas 

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 as finalidades descritas, a 

menos que os titulares dos dados revoguem o consentimento, e enquanto existam 

responsabilidades legais.       

      

Legitimidade do tratamento:       

      

A base legal que permite aos responsáveis pelo tratamento tratar os dados dos participantes é o 

consentimento dos mesmos e para as finalidades descritas no tratamento.       

Destinatários dos dados:       
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Os destinatários dos dados podem ser os prestadores de serviços do responsável pelo tratamento 

dos dados que colaboram na realização da promoção, entrega de ofertas e envio de informação 

comercial, se for o caso.      

    

Direitos dos participantes:       

      

Os titulares dos dados podem exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, 

limitação do tratamento, portabilidade dos dados, revogação de consentimento e dirigir-se à 

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

legislação vigente, dirigindo-se à MICHELIN ESPANHA PORTUGAL, S.A., Promoção “COM A 

MICHELIN O SEU NEGÓCIO SEMPRE À FRENTE”, Glorieta Bibendum 1, 47009 Valladolid ou através 

do email: dpd@michelin.com.       

      

Poderá   obter mais informações da politica de privacidade em  

https://www.myportal.michelingroup.com/portal/s/privacy-policy  

     

      

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL       

      

Esta promoção é regida pela lei espanhola civil. Qualquer litígio que surja em relação à mesma é 

submetida à jurisdição dos Tribunais de Madrid, a menos lhe corresponda outra jurisdição.       

      

ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO       

      

A participação implica a aceitação do presente regulamento pelo que a manifestação, no sentido 

de não aceitação das mesmas implicará a exclusão do participante e, em consequência a 

MICHELIN não estará obrigada ao cumprimento de qualquer obrigação perante o referido 

participante.      
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