
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL “23% REEMBOLSO DE IVA – 

CASITAS FEBER” 

 

Famosa Portugal Bonecas e Brinquedos Lda. (doravante, “FAMOSA”), pessoa 

colectiva e matricula 501666761, com sede no Edifício Tower Plaza, rotunda Edgar 

Cardoso 23, 7º A e B, 4400-675 Vila Nova de Gaia, vai levar a cabo, entre o dia 8 de 

Junho e o dia 16 de Julho de 2017, uma campanha promocional denominada: “23% 

REEMBOLSO DE IVA – CASITAS FEBER”, que tem por objetivo incentivar as vendas 

de todos os produtos da categoria “Casas” da marca “Feber”, a qual se rege pelos 

seguintes termos e condições: 

1. Duração da campanha  

A campanha decorrerá entre o dia 8 de Junho e o dia 16 de Julho de 2017.  

2. Participantes  

2.1. Esta campanha destina-se a clientes da FAMOSA residentes em Portugal com idade 

igual ou superior a dezoito anos.  

2.2. A FAMOSA poderá exigir que os participantes comprovem o cumprimento das 

condições de participação na presente campanha.  

2.3. Os prémios da presente campanha limitam-se a um único reembolso por talão de 

compra, cartão de cidadão e conta à ordem. 

3. Condições de participação  

Constituem cumulativamente condições de participação na presente campanha:  

3.1. Esta campanha promocional destina-se a compras de produtos distribuídos pela 

FAMOSA da marca “Feber” em promoção, abaixo indicados: 

8411845003118 Fantasy House Feber 

8411845003231 Fantasy House Heidi 



8411845007574 WONDER HOUSE  

8411845003224 Feber House 

8411845003200 Fancy House Feber 

8411845007628 FANCY HOUSE 

8410779585905 Grande Villa Feber 

8411845003101 Sweet House Feber 

8411845007604 SWEET HOUSE 

8411845030039 
Woodland Cottage 

c/sonidos 

8410779593405 
PINK FANTASY HOUSE 

FEBER 

8411845005907 
BEAUTY HOUSE 

FEBER 

3.2. A campanha será para compras realizadas entre o dia 8 de Junho e o dia 16 de Julho 

de 2017 em lojas em território Português. A data de aquisição será a que conste no talão 

de compra dos produtos Feber e o valor dos mesmos será o descrito no talão de compra. 

3.3. A presente promoção não é acumulável com outras promoções. 

3.4. Os participantes têm de adquirir um dos produtos distribuídos pela FAMOSA da 

marca “Feber” em promoção (mencionados no ponto 3.1. do presente regulamento), 

preencher o cupão de resposta que poderá ser descarregado na página web: 

http://www.feber.es/pt/promocoes/  e enviar antes do dia 16 de Agosto de 2017 esse 

cupão por correio eletrónico para o endereço casitasfeber@pmkt.pt acompanhado da 

seguinte documentação:  

- Cupão de resposta, devidamente preenchido e assinado. 

- Fotocópia do talão de compra dos produtos da marca “Feber” em promoção 

adquiridos, sendo perfeitamente legíveis a data de compra, bem como o valor total 

dos mesmos. 

- Fotocópia do código de barras original recortado da caixa dos produtos da 

marca “Feber” em promoção adquiridos. 
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3.5. O cumprimento de todas as condições estabelecidas neste regulamento é requisito 

essencial para poder participar na promoção. 

3.6. Qualquer participação enviada fora de prazo, incompleta, incorreta, com dados falsos 

ou que não cumpra com todas as condições da campanha descritas no presente 

regulamento será automaticamente excluída.  

3.7. Serão, ainda, excluídas as participações fraudulentas, assentes em dados falsos, ou 

que de alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento. 

 

4. Consultas e reclamações 

4.1. Qualquer dúvida em relação à presente campanha deverá ser esclarecida por correio 

eletrónico enviado para o endereço casitasfeber@pmkt.pt. As respostas serão dadas por 

correio eletrónico. 

4.2. Qualquer reclamação relativa à presente campanha deverá ser efectuada no prazo 

máximo de 90 dias a contar desde a data de finalização da campanha, sob pena de 

caducidade do direito de reclamar.  

4..3 A reclamação poderá ser efectuada por correio eletrónico enviado para o endereço 

casitasfeber@pmkt.pt. A resposta à reclamação será dada por correio eletrónico ou 

chamada telefónica.  

 

5. Prémios 

5.1. Cumprindo as condições do presente regulamento, os participantes serão 

reembolsados numa importância igual ao IVA pago pela aquisição dos produtos da marca 

“Feber” em promoção. 

5.2. O reembolso será realizado por transferência bancária num prazo não superior a 30 

dias desde a receção do correio eletrónico do participante com todos os dados 

requeridos.  

5.3. Os participantes da campanha receberão um correio eletrónico informando se a 

respetiva participação é ou não válida. No caso de não o ser, os participantes disporão de 

um prazo até 16 de Agosto de 2017 para enviar por correio eletrónico todos os dados 

necessários (mencionados no ponto 3 do presente regulamento), sob pena de, não o 

fazendo, a sua participação ser automaticamente excluída. 

 

6. Alteração ao Regulamento e cancelamento. 

6.1. O presente regulamento poderá ser alterado a qualquer momento pela FAMOSA, 
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sem aviso prévio e, ou, justificação, sendo essas alterações devidamente publicitadas. 

6.2. Em circunstância alguma a FAMOSA poderá ser responsabilizada por envios 

perdidos, atrasados, mal endereçados, inválidos, extraviados ou corrompidos, falta 

temporária de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento das redes de 

telecomunicações, por motivos a que seja alheia. A FAMOSA não será igualmente 

responsável por casos de força maior (tais como greves), que possam condicionar ou 

afetar, total ou parcialmente, o reembolso atribuído 

6.3. A FAMOSA reserva-se o direito de, a qualquer momento, cancelar a presente 

campanha.  

 

7.  Aceitação  

A participação na presente campanha implica a aceitação sem reservas de todos e cada 

um dos termos e condições constantes no presente regulamento. O incumprimento de 

qualquer um dos termos do regulamento por parte do participante determinará a sua 

imediata exclusão. 

 

8. Proteção de Dados 

8.1. Para efeitos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, que regula a Proteção de Dados 

Pessoais, informa-se que os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão objeto 

de tratamento automatizado.  

8.2. Os dados pessoais dos participantes recolhidos no contexto desta campanha serão 

processados pela FAMOSA para efeitos de participação na presente campanha bem 

como para Marketing, salvo se mencionada a oposição por parte do participante aquando 

do envio do cupão de resposta através da inclusão da seguinte frase no corpo do email 

“Não autorizo a utilização dos meus dados pessoais fora do âmbito da campanha “23% 

REEMBOLSO DE IVA – CASITAS FEBER”. 

8.3. A FAMOSA enquanto responsável pelo tratamento, garante o cumprimento rigoroso 

das normas de confidencialidade relativas aos dados disponibilizados. 

8.4. O participante pode exercer os seus direitos de Acesso, Retificação, Cancelamento e 

Oposição, enviando um e-mail para casitasfeber@pmkt.pt 

 

9.  Divulgação da campanha:  

A publicidade da campanha será feita através de peças de comunicação colocadas no 

ponto de venda, online e em folheto, com explicação de toda a mecânica do passatempo.  
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10.  Lei e jurisdição:  

Este passatempo será regido pela legislação portuguesa aplicável e qualquer litígio será 

submetido unicamente à jurisdição dos tribunais de Portugal. 

 

 

 

 

 


