
 
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA  
Casas de Férias -  OLX 

De 29 de Maio a 7 de Junho de 2020 
 
 
1. EMPRESA PROMOTORA DA CAMPANHA 

1.1. A presente campanha denominada “Campanha de Incentivo - Casas de Férias            
OLX” 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 como objectivo premiar os utilizadores do OLX,            
atribuindo 5 pontos de bónus (1 ponto = 1 euro) a todos os utilizadores que               
publicarem um novo anúncio na categoria de Casas de Férias entre os dias 29 de               
Maio e 7 de Junho de 2020.  
 
No entanto, existe um montante máximo de 5 pontos de bónus por utilizador. 
 
 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA 

3.1. A campanha destina-se a indivíduos e profissionais residentes ou com base em             
Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas com uma conta My OLX activa e com              
número de telefone validado. 
 
3.2. A participação é válida apenas para o primeiro anúncio publicado na categoria de              
Casas de Férias. O utilizador tem que ter conta OLX, o número de telefone validado e                
tem de publicar um novo anúncio na categoria referida anteriormente. Ao publicar o             
novo anúncio o bónus será atribuído automaticamente. 
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https://maps.google.com/?q=Pra%C3%A7a+Duque+de+Saldanha,+n%C2%BA+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pra%C3%A7a+Duque+de+Saldanha,+n%C2%BA+1&entry=gmail&source=g


3.3. Assim que publicar o novo anúncio, o bónus estará visível no My OLX no menu                
“Anúncios”.  
 

 
 
3.4. As participações que não satisfaçam integralmente os termos, condições e os            
requisitos estabelecidos neste Regulamento não serão consideradas para efeitos da          
campanha. 

3.5. A campanha estará disponível entre os dias 29 de Maio e 7 de Junho de 2020,                 
inclusive.  

3.6. O bónus deverá ficar activo no próprio dia após a publicação do novo anúncio. 

3.7. O anúncio publicado tem de ser novo. Não pode ser um anúncio reativado ou               
prolongado. 

 
 

4. PRAZO DE PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA 

4.1. A campanha tem como prazo para participação o período de 29 de Maio a 7 de                 
Junho de 2020. 
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5. MODO DE PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA 

5.1. Aceder ao OLX. 

5.2. Publicar um novo anúncio na página de Anunciar e Vender. 

 

3. O Anúncio é validado pela a equipa OLX e fica online. 

4. Se for um novo anúncio publicado e estiver de acordo com as normas OLX, o bónus                 
da campanha será atribuído e pode consultá-lo na conta My OLX no menu ”Anúncios”. 
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6. OUTROS 

6.1. Oferta exclusiva para quem colocar um novo anúncio na categoria de Casas de              
Férias. 

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

6.4. Qualquer incumprimento dos procedimentos descritos nestas regras ou         
identificação de fraude, dará origem à remoção do benefício. 

6.5. Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada e 
decidida pelo OLX Portugal SA. 

6.6. O Promotor pode sem aviso prévio alterar o regulamento e suspender a             
campanha. 

6.7. Em caso de dúvida, o utilizador pode contactar a Equipa OLX através do formulário 
de contacto disponível no Centro de Ajuda. 
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https://help.olx.pt/hc/pt/requests/new?ticket_form_id=29562

