A Teka Portugal SA leva a cabo, entre os dias
01/11/2019 e 31/03/2020, uma ação que visa a
oferta de um edredão, na compra de uma
máquina de lavar roupa, sendo que esta é uma
oferta limitada ao stock existente. A campanha
segue as seguintes condições:
1. Participantes
A ação destina-se a todos os consumidores,
maiores de 18 anos, que comprem, durante as
00h horas do dia 01/11/2019 e as 23h59 do dia
31/03/2020, uma máquina de lavar roupa num
dos revendedores Teka, e que aceitem todas as
condições deste regulamento. Os participantes
devem guardar o comprovativo da compra para
poderem participar na ação.
2. Produtos envolvidos na ação
Estão envolvidos nesta ação os seguintes
modelos de máquinas de lavar roupa da Teka:
TKD 1490 Branco, TKD 1480 Inox, TKD 1480
Branco, TKD 1280 Branco e TKD 1270 Inox.
Relativamente às máquinas de lavar e secar
roupa está englobado o modelo TKD 1610 WD
Branco. Por fim, os modelos de máquinas de
secar roupa são: TKS 893 H Branco e TKS 850
C Branco.
Será atribuído, no máximo, um prémio por cada
máquina de lavar louça comprada nas datas em
que decorre a ação.
O prémio é constituído por um edredão e a sua
atribuição está limitada ao stock existente.
3. Locais de venda aderentes
Esta ação é válida em todos os pontos de
venda, localizados em território nacional
(Portugal continental e ilhas), onde o produto
envolvido (referido no ponto acima) se encontra
disponível e até rutura do stock.
A Teka Portugal S.A. é a única responsável
pelos prémios e pela sua entrega aos
consumidores que participem na ação.
4. Preços dos produtos da ação
Os produtos, referidos no ponto 2, não sofrerão
qualquer alteração de preço no decurso desta
promoção, não controlando, porém, a Teka
Portugal S.A., os preços praticados pelos
retalhistas aos consumidores finais.

5. Como participar
Após a aquisição dos produtos estipulados na
promoção e até ao dia 15/04/2020, o participante
deverá
ir
a
www.teka.com
ou
a
www.tekacampanhas.com, registar-se, preencher o
formulário de participação e fazer o upload do
talão/fatura de compra. Posteriormente, a Teka
enviará um e-mail a validar a participação e a
indicar a data prevista para a entrega do prémio na
morada indicada, no formulário.
Para a participação ser considerada válida, o/a
talão/fatura no(a) tem de estar legível de modo a
que seja possível identificar todas as informações
necessárias da compra dos produtos (os produtos
da ação, o valor do mesmo, a data de compra e o
n.º da(o) fatura/talão de compra bem como o nome
da loja onde foi adquirido).
A participação pode ser considerada inválida pela
falta de dados ou pela falta de veracidade dos
mesmos.
6. Condições de validação de participações
Devem estar preenchidos, conforme está neste
regulamento, os dados pessoais do participante.
O talão de compra utilizado deve ser perfeitamente
visível.
A data de compra deve estar dentro do período
definido neste regulamento.
Cada talão é válido somente uma vez.
A participação será considerada inválida se:
6.1 Faltar um ou mais dados pessoais ou se houver
presença de dados falsos;
6.2 Faltar apresentação do talão ou caso o mesmo
não seja perfeitamente legível;
6.3 O/a talão/fatura prove que os produtos foram
adquiridos em período diferente do da promoção;
6.4 Não houver aquisição dos produtos;
6.5 O participante viole o regulamento.
A Teka reserva-se ao direito de excluir qualquer
participante que se encontre nas condições
descritas acima ou que revele condutas de má-fé
durante todo o decorrer da campanha.
7. Processo de envio do prémio
O prémio é constituído por edredão. O prémio será
enviado ao consumidor até 15 dias úteis, no
máximo, após a submissão da participação.
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