REGULAMENTO DO CONCURSO CALL OF DUTY – ORGANIZADO PELA
100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal
CLÁUSULA 1.- OBJETO.
Este concurso é organizado pela sociedade 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade
Unipessoal (doravante “a Sociedade” ou “100M MONTADITOS EUROPA”) na modalidade de
sorteio de prémios e consistirá na entrega do prémio que se indica na CLÁUSULA 4.
O concurso tem início no dia 1 de novembro de 2016 e termina no dia 30 de novembro de
2016.

CLÁUSULA 2.- DIREITO A PARTICIPAR.
Podem participar no Concurso “CALL OF DUTY” as pessoas singulares maiores de 18 anos, que
residam em território português, que, durante o período de vigência do concurso, realizem um
consumo de valor igual ou superior a NOVE EUROS (no qual devem estar incluídos, pelo
menos, dois produtos da marca Coca Cola1) num dos locais aderentes à promoção (consultar
lista de locais aderentes) e que acedam à página da 100M/100 MONTADITOS/CERVECERÍA 100
MONTADITOS http://portugal.100montaditos.com/participa , preencham os seus dados (nome,
apelido, morada, telefone, e-mail, etc.) e introduzam o código que aparece na fatura de
compra.
Não podem participar no concurso as pessoas que tenham vínculo laboral com a 100M/100
MONTADITOS/CERVECERÍA 100 MONTADITOS ou com qualquer empresa do Grupo Restalia,
nem os seus familiares até ao primeiro grau. Estão ainda excluídos os empregados (ou seus
familiares) das empresas que participam, direta ou indiretamente, na realização do presente
concurso.
Também não podem participar as pessoas cujos dados estejam incorretos ou incompletos.
Além disso, os dados fornecidos devem ser verdadeiros. A 100M MONTADITOS EUROPA, S.L.,
Sociedade Unipessoal, reserva-se o direito de excluir e expulsar automaticamente da
promoção qualquer participante que faça uma utilização fraudulenta ou abusiva do Concurso
ou cujos dados sejam considerados pela 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade
Unipessoal, como sendo falsos ou de procedência duvidosa.
Caso alguma das pessoas excluídas da participação seja vencedora, ao ser conhecida essa
circunstância, a mesma perde o seu direito ao prémio ganho, sendo esse prémio entregue à
pessoa seguinte que reúna as condições de participação válidas, e, se essa pessoa também não
puder ou não quiser aceitar o prémio no prazo assinalado, o correspondente prémio fica
vacante.
A participação no presente Concurso é gratuita. Os gastos decorrentes da ligação à Internet
ficam a cargo de cada um dos participantes.
1

São produtos da marca Coca Cola os seguintes:

Coca Cola Regular, Coca Cola Zero, Coca Cola Light, Fanta Laranja, Fanta Limão, Sprite. Estão excluídos o
Nestea e o Aquarius.
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CLÁUSULA 3.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO.
As pessoas que desejarem participar no concurso devem realizar um consumo de valor igual
ou superior a NOVE EUROS (9 €) em qualquer estabelecimento da marca 100M/100
MONTADITOS/CERVECERÍA 100 MONTADITOS aderentes à promoção (consultar lista de locais
aderentes no site da 100M/100 MONTADITOS/CERVECERÍA 100 MONTADITOS), devendo o
referido consumo incluir pelo menos dois produtos da marca Coca Cola (ver nota de rodapé da
página 1). Na fatura de compra, aparece indicado um código que os participantes devem
introduzir na página http://portugal.100montaditos.com/participa, além de registrarem os seus
dados (nome, apelido, morada, telefone, correio eletrónico, etc.) e de aceitarem o
regulamento do concurso.
A Sociedade pode solicitar aleatoriamente, a qualquer dos utilizadores que participem na
Promoção, o envio da Fatura de Compra com que estão a participar, para comprovar o que
considerar oportuno, seja a fatura vencedora ou não. Caso seja detetada uma participação
fraudulenta, a Sociedade reserva-se o direito de desqualificar o participante.

CLÁUSULA 4.- SELEÇÃO DO VENCEDOR E PRÉMIO.
Entre todas as pessoas participantes, serão selecionados 128 vencedores, escolhidos
aleatoriamente mediante a utilização da ferramenta Random.org.
A Sociedade efetuará a seleção dos vencedores nos dias 7, 14 e 21 de novembro de 2016 e 1
de dezembro de 2016, com a 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal, a fazer
uma seleção de 32 vencedores em cada um desses dias e procedendo à publicação do nome
das pessoas que saíram vencedoras em cada dia nas redes sociais da Sociedade (Facebook,
Twitter e Instagram).
Decorrido o prazo de 7 dias desde a publicação do nome dos vencedores e desde que a 100M
MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal, tenha contactado com os vencedores, sem
que a 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal, tenha obtido qualquer
resposta por parte do vencedor, o prémio ficará vacante.
Os vencedores receberão um dos seguintes prémios:
•
•
•

TRÊS (3) consolas PS4 com um valor unitário de 400 €.
CEM (100) jogos do Call of Duty com um valor unitário de 80 €.
VINTECINCO (25) subscrições do PS Plus por um período de 12 meses com um valor
unitário de 49,90 €.

O prémio será enviado para a morada indicada por cada um dos vencedores.
Durante a presente promoção, um mesmo Vencedor (isto é, uma mesma pessoa singular) só
pode receber no máximo 1 prémio.
O prémio não pode, em caso algum, ser trocado, alterado, compensado por outro ou cedido a
terceiro, salvo se existir acordo por escrito entre a Sociedade e a pessoa premiada.
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A 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal, fica isenta de qualquer tipo de
responsabilidade por qualquer motivo derivado ou relacionado com o prémio, com a sua
incorreta utilização ou como consequência do benefício do próprio prémio.
A Sociedade não é responsável pelos impostos decorrentes da entrega dos prémios, exceto
aqueles que, por lei, lhe corresponda pagar, e efetuará, caso se aplique, a cobrança ou
retenção correspondente resultante da legislação aplicável.
A 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal, reserva-se o direito de expulsar
automaticamente do concurso qualquer participante que considere ter realizado uma
utilização incorreta, fraudulenta ou abusiva do concurso, cancelando a sua participação.
O concurso pode ser cancelado, modificado ou suspenso pelo organizador em qualquer
momento.
Os vencedores autorizam a 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade Unipessoal, a
publicitar o resultado do concurso, bem como o nome e apelido dos vencedores, no site da
sociedade, na respetiva página do Facebook, Twitter ou outras redes sociais, no YouTube e/ou
em qualquer outro meio.
Da mesma forma, os vencedores autorizam a 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade
Unipessoal, a obter e utilizar o seu nome e imagem (através de fotografia, vídeo ou qualquer
outro meio) e a utilizá-los para fins publicitários da sua marca sem qualquer contraprestação. E
a utilizar e difundir os mesmos através do site da empresa, da respetiva página do Facebook,
Twitter, YouTube e/ou de qualquer outro meio, bem como a publicitar a atual ou futuras
edições da promoção “CALL OF DUTY” na Internet ou noutros suportes).

CLÁUSULA 5.- ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONCURSO.
A participação no Concurso presume a aceitação expressa e o cumprimento, pelo participante,
do presente regulamento (incluindo a política de proteção de dados expressa no mesmo).
Os participantes comprometem-se a aceitar a decisão interpretativa que a Sociedade possa
dar ao presente regulamento ou a qualquer questão derivada do Concurso não contemplada
no mesmo.
Desta forma, qualquer problema que possa surgir e que não esteja refletido neste
regulamento será resolvido pela Sociedade de acordo com o seu melhor conhecimento e
critério.
O presente regulamento rege-se pela legislação espanhola. A participação no concurso implica
a renúncia expressa por parte do participante à competência de qualquer outro foro e a
aceitação dos Tribunais e Juízos da Comarca de Madrid como competentes para dirimir
qualquer reclamação.
O incumprimento de qualquer das cláusulas dá lugar à exclusão do participante do concurso.
Os participantes podem consultar o regulamento do Concurso no site da 100M/100
MONTADITOS/CERVECERÍA 100 MONTADITOS.
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A Sociedade não assume qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de qualquer tipo
devidos, nomeadamente: (i) a causas de força maior; (ii) interrupções ou falhas no normal
funcionamento das ligações de Redes de dados ou incidentes, entre outros, de
interoperabilidade ou interligação, ou ainda a (iii) problemas técnicos próprios das páginas
Web, (iv) problemas de transmissão ou perda de dados não imputáveis diretamente à
Sociedade; bem como (iv) a quaisquer outras ocorrências que sejam alheias à sua vontade
e/ou controlo.
Os participantes manterão a Sociedade e os franchisados da 100 MONTADITOS isentos de
qualquer dano, prejuízo, reclamação, responsabilidade ou custo (incluindo honorários de
advogados ou outras despesas legais, sejam ou não voluntários) que possam sofrer como
consequência das ações e omissões dos participantes no Concurso (especialmente por
reclamações de direitos relativos às fotografias ou vídeos ou por qualquer outro
incumprimento ou inexatidão relativamente às condições estabelecidas no presente
regulamento), de tal forma que nem a Sociedade, nem as sociedades do seu Grupo, nem os
referidos franchisados, responderão em caso algum por contingências ou responsabilidades
derivadas dos mesmos.

CLÁUSULA 6.- TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.
Os dados disponibilizados pelos participantes serão incorporados num ficheiro (que poderá ser
automatizado) da responsabilidade da 100M MONTADITOS EUROPA, S.L., Sociedade
Unipessoal, com os objetivos de poderem ser tidos em conta no desenvolvimento da
promoção, de se poder informar os participantes, por qualquer meio (inclusive eletrónico),
sobre produtos, promoções e serviços do sector da restauração, assim como para utilização
interna dos mesmos ou para o envio de comunicações relativas aos aspetos anteriores,
consentindo os participantes expressamente na cessão dos seus dados, para as mesmas
finalidades, a sociedades do grupo liderado pelo Restalia Grupo de Eurorestauración, S.L.
(todas dedicadas ao setor da restauração). Para efeitos do cumprimento da obrigação
estabelecida no artigo 27.º da LOPD (Lei da Proteção de Dados espanhola), o participante na
promoção considera-se informado da primeira cessão ou comunicação de dados a favor da
EUROMONTADITO, S.L., EUROSUR FRANQUICIAS, S.L., 100M MONTADITOS INTERNACIONAL,
S.L., THE GOOD BURGER COMPANY, S.L. (todas filiais do Restalia Grupo de Eurorestauración,
S.L., dedicadas ao sector da restauração, empresas franchisadoras da CERVECERÍA 100
MONTADITOS/100 MONTADITOS/100M, CERVECERÍA LA SUREÑA, MERCADO DE LA SUREÑA,
TGB/TGB THE GOOD BURGER/THE GOOD BURGER ou outros conceitos de restauração, com
domicílio na Avenida de Europa n.º 19, Edifício 2, Planta 3.ª, 28224 Pozuelo de Alarcón,
Madrid). Da mesma forma, os referidos dados podem ser utilizados para a realização de
inquéritos, atos de determinação de perfil ou segmentações com o fim de oferecer aos
participantes, caso a caso, promoções ajustadas ao seu historial de consumo e/ou aos seus
dados.
Os participantes podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e
oposição (ou opor-se, concretamente, a alguma das finalidades descritas, a receber
comunicações por meios eletrónicos – salvo as relativas a esta promoção – a receber
comunicações comerciais ou informação sobre produtos, promoções e/ou serviços e/ou à
cessão indicada) enviando um pedido por escrito para attcliente@gruporestalia.com ou
Avenida de Europa n.º 19, Edifício 2, Planta 3.ª, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Os participantes comprometem-se a comunicar à EUROMONTADITO, S.L., Sociedade
Unipessoal, qualquer modificação nos dados pessoais disponibilizados.
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