
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL “23% REEMBOLSO DE IVA – FEBER 2020” 

 

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

501666761, com sede no Alameda da Empresa, número 64, Candal Park, Escritório 07, 4400-133 Vila Nova 

de Gaia, vai levar a cabo, entre o dia 1 de Julho e o dia 31 de Julho de 2020, uma campanha promocional 

denominada: “23% REEMBOLSO DE IVA”, que tem por objetivo incentivar as vendas de os produtos da 

“Feber” abaixo indicados, a qual se rege pelos seguintes termos e condições: 

1. Duração da campanha  

A presente campanha decorrerá entre o dia 1 de Julho e o dia 31 de Julho de 2020 e não acumula com outras 

campanhas em vigor. 

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, sendo os participantes responsáveis pela informação prestada, não podendo 

participar todos aqueles que se encontrem em condições de beneficiar ilegitimamente de informação 

privilegiada e não pública, relacionada com o passatempo, bem como todos aqueles que se encontram em 

condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo. 

2.3. Os prémios da presente campanha limitam-se a um reembolso por compras até um limite máximo de € 

350,00, IVA incluído, por participante, 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  

EAN DESCRIPCION 

8410779591654 Motofeber 1 Sprint Red  

8410779591661 Motofeber 1 Sprint Violet 

8410779581716 Motofeber 2 Racing  Red 

8410779581747 Motofeber 2 Racing Pink 

8410779562807 Ponyfeber  

8411845014107 Baby Trike Pink 

8411845009349 Baby Trike 



8411845007543 Evo Trike 3X1 

8411845007567 Evo Trike Plus 3X1 

8410779066602 Baby Plus Music 

8411845014206 Baby Plus Music Pink  

8411845014138 Baby Plus Music Prime 

8410779594730 Baby Trike Easy Evolution  

8410779895615 Baby Trike Easy Evolution Pink 

8411845015326 Happy Feber House 

8411845003118 Fantasy House Feber 

8411845016378 Feber Multi-Activity House 6In1 

8411845014701 Wonder House  

8411845003224 Feber House 

7502248756921 Feber Medieval Castle 

8411845007628 Fancy House Feber  

8411845014718 Candy House Feber 

8411845014305 Super Villa Feber 

8411845030039 Woodland Cottage C/Sonidos 

8410779595935 Feber Slide 

8410779590015 Feber Slide Plus With Water 

8410779595928 Feber Slide 10 With Water 

8410779595942 Super Mega Slide With Water 

8410779597090 Mega Feberslide With Water 

8410779577511 Motofeber Jumper 

8410779582348 Motofeber Flowy (Jumper)  

8411845008854 Motofeber Cars 3 Match 

8411845014534 Motofeber Match Frozen2   

8410779583598 Feber Curve Slide With Water  

8411845016309 Motofeber Match Bellies 

8411845016323 Fantasy House Bellies 

 

3.2. A campanha será para compras realizadas entre o dia 1 de Junho e o dia 31 de Julho de 2020 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, não sendo possível efectuar reservas 

de artigos, é só é válida para os artigos acima indicados no ponto 3.1 que estejam disponíveis em stock, e as 

compras praticadas nos dias da campanha não podem ser considerados para efeitos de devolução da 

diferente de compras efectuadas nos 1 dias que antecedem a mesma. 

3.4. Os participantes têm de adquirir os produtos distribuídos pela FAMOSA da marca “Feber” em 

promoção (mencionados no ponto 3.1. do presente regulamento), preencher o cupão de participação que 

poderá ser descarregado na página web: http://www.feber.com/pt/promocoes/, e enviar antes do dia 31 de 

Agosto de 2020 esse cupão por: 

 

http://www.feber.com/pt/promocoes/


1- CTT para: Apartado 012136, EC PICOAS – LISBOA 1061-001 LISBOA (escrevendo unicamente no 

envelope este endereço do destinatário); 

2- Correio electrónico para: feber@pmkt.pt 

 

Juntamente com o cupão de participação, devidamente preenchido e assinado, os Participantes 

deverão enviar a seguinte documentação: 

 

• Original (sempre que o envio seja feito através dos CTT) ou fotocópia, fotografia ou cópia 

escaneada do talão, ou talões, de compra(s) dos produtos da marca “Feber” em promoção 

adquiridos, nos quais sejam perfeitamente legíveis a data de compra, o número do talão, bem 

como o valor total dos mesmos.  

• Original (sempre que o envio seja feito através dos CTT), fotocópia, fotografia ou cópia 

escaneada do código, ou códigos, de barras recortados das caixas dos produtos da marca 

“Feber” em promoção adquiridos, perfeitamente legíveis.  

• Se o envio da documentação for feito através de correio electrónico, é necessário o envio da 

fotografia dos códigos de barras e da caixa dos produtos da marca “FEBER” em promoção 

adquiridos (é obrigatório que se identifique a caixa dos produtos da marca “FEBER” em promoção 

adquiridos e o espaço recortado onde se encontrava o código de barras). 

 

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, incorrecta, 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 feber@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 feber@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 (Os prémios da 

presente campanha limitam-se a um reembolso por compras até um limite máximo de € 350,00, IVA incluído, 

por participante). 
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5.2. O reembolso será realizado por transferência bancária num prazo não superior a 30 dias desde a 

recepção da documentação 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 31 de Agosto de 2020 para 

enviar por correio electrónico ou CTT 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, sem aviso prévio e, 

ou, justificação, sendo essas alterações devidamente publicitadas não podendo, em caso algum, ser 

imputada qualquer responsabilidade à FAMOSA. 

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 do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, que entrou em vigor em 25 de Maio de 2018, relativo à proteção das pessoas singulares em matéria 

de tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, bem como da legislação nacional em 

vigor, a FAMOSA é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais de todos os 

participantes, acima referidos. 

Assim, serão recolhidos dados pessoais dos participantes no âmbito do fornecimento obrigatório dos dados, 

nome, morada e contacto telefónico, para participar no passatempo, de acordo com a legislação de protecção 

dos dados pessoais.  

O passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação das seguintes alíneas:  

a) Todos os participantes autorizam e aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para 

efeitos de processamento do passatempo, apuramento dos premiados e entrega do prémio. Os dados serão 

tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da Famosa e/ou por terceiros prestadores de 

serviços externos que desempenham funções em nome da Famosa que atuem no âmbito da gestão da 

participação no passatempo na rede social indicada, sendo posteriormente arquivados pela mesma.  

b) A Famosa garante a possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos participantes que 

assim o desejem e o comuniquem por carta registada à Famosa. 



 

8.2. O fornecimento de dados pessoais é requisito necessário para se poder participar nesta promoção, bem 

como para a correcta gestão da mesma e para a entrega dos prémios. Os dados pessoais recolhidos serão 

processados pela FAMOSA para efeitos de participação na presente campanha, bem como para Marketing, 

neste último caso o participante aquando do envio do cupão de resposta deverá consentir, de forma expressa, 

que autoriza a utilização dos seus dados pessoais fora do âmbito da campanha “23% REEMBOLSO DE 

IVA”, podendo, a qualquer momento, retirar tal consentimento, embor esse direito não comprometa a licitude 

do tratamento efetuado com outra base legal. 

 

8.3. Os dados pessoais serão processados e armazenados informaticamente, assumindo a FAMOSA o 

compromisso de garantir a segurança e proteção desses dados pessoais, adoptado as medidas adequadas 

para o efeito. 

 

8.4. A FAMOSA assegura ao titular dos dados pessoais o direito de acesso aos seus dados pessoais, bem 

como a respetiva rectificação, eliminação, portabilidade, limitação e/ou oposição ao tratamento.  

O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar à FAMOSA a eliminação dos seus dados. 

A FAMOSA tem a obrigação de eliminar os dados pessoais dos participantes verificando-se alguma das 

seguintes situações: 

a. Os dados pessoais deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou 

tratamento; 

b. O titular dos dados pessoais retirar o seu consentimento para o tratamento de dados; 

c. O titular dos dados pessoais opor-se ao seu tratamento e não existem interesses legítimos 

prevalecentes que justifiquem esse tratamento. 

 

8.5. Para exercer qualquer dos referidos direitos o titular dos dados pessoais deve dirigir-se, por escrito, à 

FAMOSA, mediante comunicação escrita enviada por correio registado, acompanhada pela fotocópia do 

bilhete de identidade ou do cartão de cidadão respectivo, dirigida à sede da FAMOSA PORTUGAL – 

BONECAS E BRINQUEDOS, UNIPESSOAL, LDA, sita na Alameda da Empresa, número 64, Candal Park, 

Escritório 07, 4400-133 Vila Nova de Gaia, União das freguesias de Santa Marinha e Afurada, concelho de 

Vila Nova de Gaia. 

A FAMOSA poderá solicitar prova de identidade do titular dos dados pessoais de modo a assegurar que a 

partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular. 

8.6. No âmbito da promoção “23% REEMBOLSO DE IVA” a FAMOSA poderá recorrer a terceiros para a 

prestação de determinados serviços (localizados dentro ou fora da União Europeia), o que poderá implicar, 

em algumas situações, o acesso, por tais entidades, a dados pessoais. A FAMOSA compromete-se a, nesse 

caso, adotar as medidas necessárias e adequadas, por forma a assegurar que as entidades que tenham 



acesso a tais dados pessoais, sejam reputadas e ofereçam elevadas garantias a este nível, o que ficará 

devidamente consagrado e acautelado em contrato a celebrar, por escrito, entre a FAMOSA e a(s) terceira(s) 

entidade(s). 

Com efeito, qualquer entidade subcontratada pela FAMOSA tratará os dados pessoais, em seu nome e por 

sua conta, no compromisso de adotar as medidas técnicas e organizacionais necessárias por forma a 

proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão 

ou o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Em qualquer dos casos, a FAMOSA permanece responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

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.  

 

10. Condições gerais: 

A Famosa reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar este Passatempo, caso ocorram situações 

de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes. 

 

Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento a Famosa colmatará a lacuna de acordo com o 

espírito subjacente a este Regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na 

realização deste passatempo e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio.  

A Famosa não será responsável por qualquer erro humano ou técnico, que possa ocorrer durante o processo 

do passatempo 

  

11. Lei e jurisdição:  

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

unicamente à jurisdição dos tribunais judiciais de Portugal. 

 

 

 

 

 

 


