REGULAMENTO DA CAMPANHA
8º aniversário OLX
Ganha um voucher de 100€ Fnac ao seguires as redes sociais OLX e marcares dois
amigos
31 de agosto de 2020

1. EMPRESA PROMOTORA DA CAMPANHA
1.1. A presente campanha denominada “Ganha um voucher de 100€ Fnac ao
seguires as redes sociais OLX e marcares dois amigos nos comentários” é
promovida pela empresa OLX Portugal SA, matriculada na C.R.C. de Lisboa sob o nº
508069491 com a morada Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1,
piso 3, fração H, 1050-094 Lisboa

2. OBJECTIVO DA CAMPANHA
2.1. A presente campanha tem por objectivo premiar os utilizadores OLX, sorteando 8
vouchers de 100€ em compras, a quem seguir o Instagram do OLX ou quem gostar
da página de Facebook e marcar dois amigos nos comentários da publicação
deste dia.
2.2 Durante a campanha será sorteado 8 vouchers de 100€ Fnac aos utilizadores
que durante o dia 31 de agosto seguirem o Instagram do OLX ou gostarem da
página de facebook e marcar dois amigos na publicação deste dia.
2.3 O prémio serão 8 vouchers de 100€ Fnac. Serão sorteados 8 vouchers por todas
as participações válidas.

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA
3.1. A campanha destina-se a indivíduos residentes em Portugal Continental ou nas
Regiões Autónomas com uma conta My OLX activa e com número de telefone
validado.
3.2 O participante tem que ter conta no Facebook ou Instagram.

3.3 Como participar:
1.

Entrar no post de Facebook ou Instagram do OLX Portugal do dia 31 de
agosto de 2020 (imagem do post abaixo).

2. Marcar 2 amigos nos comentários do post de instagram ou de
Facebook.
3. Seguir o OLX no Instagram ou gostar da página do OLX no F
 acebook

3.4. As participações que não satisfaçam integralmente os termos, condições e os
requisitos estabelecidos neste Regulamento não serão consideradas para efeitos da
campanha.
4. PRAZO DE PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO
4.1. O passatempo decorrerá dia 31 de agosto de 2020 das 00h01m às 23h59m.
5. PRÉMIO
5.1. Serão sorteados 8 vales de 100€ Fnac para quem seguir o Instagram do OLX ou
gostar da página de Facebook do OLX e marcar dois amigos na publicação deste
dia.
5.3 Serão divulgados os vencedores do passatempo até 10 dias após término da
campanha.
5.4 Em caso de suspeitas de fraude, o OLX não atribui o prémio.
5.5 O prémio não poderá ser trocado por qualquer valor em numerário.
5.6 Os vencedores serão contactados por mensagem no Instagram ou Facebook.
5.7 Podem ocorrer múltiplas participações desde que sejam marcados amigos
diferentes em cada comentário.
5.8 O prémio será entregue aos vencedores até 30 dias após a data em que os
vencedores foram contactados.
5.8 O Promotor reserva-se no direito de oferecer prémios diferentes dos inicialmente
previstos, mas de igual valor, caso seja forçado a proceder a essa alteração devido
a circunstâncias sobre as quais não possua qualquer controlo.

6. OUTROS
6.1. Ao participarem nesta campanha, todos os participantes aceitam as regras aqui
descritas e comprometem-se a respeitá-las. As instruções comunicadas durante o
decorrer do passatempo são parte integrante destas regras.

6.2. Qualquer incumprimento dos procedimentos descritos nestas regras, dará
origem à desclassificação do participante.
6.3. Qualquer situação extraordinária não prevista neste passatempo será
apreciada e decidida pelo OLX Portugal SA.
6.4 A organização da campanha pode sem aviso prévio alterar o regulamento e
suspender o passatempo.
6.5. Em caso de dúvida, o utilizador pode contactar a Equipa OLX através do seguinte
formulário de contacto: https://www.olx.pt/contactos/.

