
TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO  

"FEU VERT HANKOOK FEVEREIRODE 2023". DE FEU VERT IBÉRICA, S.A. 

 
 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA 

 

A FEU VERT IBÉRICA, S.A. com CIF A79783254, adiante designada "FEU VERT", e a fim de 
aumentar as vendas de automóveis de passageiros da marca Hankook, carrinhas e pneus 
SUV/4x4, bem como implementar a sua base de dados de consumidores, planeia realizar uma 
promoção denominada "Feu Vert Hankook Fevereiro 2023", em toda a Espanha entre 16 de 
Fevereiro e 01 de Março de 2023, ambas incluídas, a qual será realizada de acordo com as 
seguintes regras 

 

 

2. GRATUITO 

 

Esta promoção será gratuita, de tal forma que para obter o prémio desta promoção não será 
necessário pagar qualquer montante adicional. 

 

 

3. ELEGIBILIDADE PARA PARTICIPAR 

 

Todas as pessoas singulares com mais de 18 anos, legalmente residentes em Espanha, podem 
participar na promoção. 

 

 

A participação nesta promoção não pode ser acumulada com outras promoções da mesma 
marca que envolvam os mesmos modelos (tais como, por exemplo, descontos adicionais, 
cartões de oferta de loja ou cupões de desconto), por isso, uma vez que tenha conhecimento 
disto, não poderá participar em qualquer outra promoção para o modelo adquirido. Cada 
participação deve corresponder a uma pessoa singular, uma fatura de venda e um NIF/NIE.  

 

4. RESERVAS E LIMITAÇÕES 

 

O FEU VERT visa assegurar que os Participantes participem na Promoção numa base de 
igualdade de oportunidades e no estrito cumprimento das regras de boa-fé. Por conseguinte, 
qualquer conduta abusiva ou fraudulenta pode resultar na desqualificação do Participante em 
questão e na perda de qualquer prémio que pudesse ter sido obtido. 

 

A FEU VERT reserva-se o direito de alterar, suspender ou modificar esta Promoção quando 
apenas por justa causa ou força maior a impeça de ser realizada da forma estipulada nos 
Termos e Condições. 

 

As seguintes pessoas não podem participar na Promoção e, portanto, ser vencedores: 

 

- Empregados e familiares até ao primeiro grau de consanguinidade do FEU VERT. 



- Funcionários de empresas que distribuem produtos FEU VERT, agências de publicidade ou 
agências de promoção relacionadas com a Promoção. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

A FEU VERT e as empresas contratadas para gerir esta PROMOÇÃO não serão 
responsabilizadas por incidentes e eventos de qualquer tipo causados por uma avaria no 
programa informático, se aplicável, devido a força maior (por exemplo, impossibilidade de 
registar um participante, etc.), nem por incidentes causados por força maior resultantes de 
causas como uma avaria nas redes telefónica, informática ou elétrica, causada por agentes 
naturais externos (atmosféricos, climáticos, climáticos, etc.). ) nem por incidentes resultantes 
de força maior devido a causas como uma avaria na rede telefónica, informática ou elétrica, 
causada por agentes externos naturais (atmosféricos, climatológicos, ou devido a um 
funcionamento deficiente das empresas fornecedoras destes serviços). 

 

Também não são responsáveis pela impossibilidade de registar um participante devido a um 
erro na recolha dos seus dados pessoais, como resultado de factos que, se aplicável, são 
intangíveis, incompletos, erróneos ou falsos. 

 

Do mesmo modo, a FEU VERT e as empresas contratadas para gerir esta PROMOÇÃO não são 
responsáveis por quaisquer defeitos ou defeitos ocultos que o referido prémio possa ter e que 
sejam imputáveis ao fabricante ou distribuidor do mesmo, nem por incidentes que tenham a 
sua origem em casos de força maior resultantes de causas como uma avaria na rede telefónica, 
informática ou elétrica, causada por agentes externos naturais ou atmosféricos, ou por um 
funcionamento deficiente das empresas fornecedoras destes serviços). 

 

6. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO 

 

Os utilizadores que desejem participar devem seguir os seguintes passos para obterem o 
prémio: 

 

Fazer uma compra de 2 ou 4 pneus e jantes HANKOOK iguais ou superiores a 16, 17, 18 e 19 
polegadas (Carro, Van e SUV/4x4), numa oficina participante na promoção, entre 16 de 
Fevereiro e 01 de Março de 2023, inclusive. 

 

Proceder ao registo em https://asolucaoparamobilidade.com  até 15 de Março de 2023, desde 
que a compra esteja dentro do período promocional (16/02/2023 e 01/03/2023), onde o 
participante terá de o fazer: 

- Preencher o formulário de registo, aceitar a política de privacidade, política de cookies, 
termos e condições e fornecer os seguintes dados obrigatórios: 

Primeiro nome 

Apelido 

NIF/NIE 

Telefone 

Correio eletrónico 

Detalhes de compra: 

o Carregue a fatura da sua compra que deve corresponder aos dados de registo. A fatura deve 
indicar uma data dentro do período promocional (16/02/2023 - 01/03/2023), e indicar os 
seguintes detalhes: 

o N.º de pneus: 2 ou 4 o Tamanho de pneu 

https://asolucaoparamobilidade.com/


 

Quando o formulário tiver sido preenchido, o participante clica em ENVIAR e o sistema 
devolverá automaticamente um ecrã de confirmação da inscrição recebida.  

 

Para validar a fatura, esta deve ser perfeitamente legível e deve indicar a data da mudança do 
pneu, o tipo e quantidade de pneus, a oficina onde a operação foi realizada, referências à 
montagem e/ou balanceamento dos pneus adquiridos e os dados completos do comprador, 
que devem corresponder aos indicados no formulário. 

 

As participações válidas e corretas receberão, no prazo de 72 horas úteis, o seu incentivo para 
o e-mail fornecido no momento do registo, com um link para o utilizador descarregar o seu 
cupão. Tanto o link para download como o cupão de combustível são válidos por 6 meses a 
partir da validação da participação. 

 

A utilização de dados de terceiros sem o seu consentimento prévio é estritamente proibida, 
bem como a sua comercialização e venda. 

 

A FEU VERT reserva-se o direito de solicitar mais informações e recusar o prémio, sem 
autorização prévia dos participantes, a quem não cumpra qualquer dos requisitos 
estabelecidos nestas regras ou a quem seja suspeito de fraude, podendo solicitar a fatura 
original. 

 

Os registos devem ser executados pelo utilizador final, não sendo a FEU VERT responsável por 
quaisquer registos executados por terceiros que utilizem dados pessoais do utilizador final. 

  

Para qualquer incidente que possa ter relacionado com o processo de registo, pode contactar 
info@helloyalty.com até 15 de Abril de 2023. 

 

7. DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

 

O prémio consistirá num prémio à escolha:  

 

- Vale de combustível válido para o montante do prémio, a ser utilizado nas estações de 
serviço participantes na promoção, que pode ser consultado em https://hellogasolina.com.  

 

O valor do "Cheque de combustível" será diferente dependendo da compra e montagem de 2 
ou 4 pneus de automóvel de passageiros, carrinha e SUV/4x4 durante o período promocional: 

 

Viatura de passageiros, Van e SUV/4x4: 

 

x2 de aro = a 16" = H24Check voucher 20€. 

x2 de aro = a 17" ou 18" = H24Check voucher de 30€ 

x2 de aro = ou >19" = H24Check cheque 40€. 

x4 de aro = a 16" = cheque H24Check 60€. 

x4 de aro = a 17" ou 18" = cheque H24Check 80€ 

x4 de aro = ou >19" = H24Check 100€ 

 

- Cartão Virtual MasterCard para recarga de veículos elétricos válido para a quantidade, a ser 
utilizado em estações de serviço de recarga elétrica ou em aplicações de recarga de veículos 
elétricos. Pode consultar as condições do produto em https://virtual.activatugiftcard.com/  

 



O valor do cartão "Recarga Elétrica" será diferente em função da compra e montagem de 2 ou 
4 carros de passageiros, carrinhas e pneus SUV/4x4 durante o período promocional: 

 

Viatura de passageiros, Van e SUV/4x4: 

 

x2 de aro = a 16" = 20 euros de recarga elétrica 

x2 de aro = a 17" ou 18" = recarga elétrica 30 euros. 

x2 de aro = ou >19" = recarga elétrica 40 euros. 

x4 de aro = a 16" = Recarga elétrica 60 euros 

x4 de aro = a 17" ou 18" = recarga elétrica 80 euros 

x4 de aro = ou >19" = recarga elétrica 100 euros. 

 

O valor do cartão "Amazon.es" será diferente em função da compra e montagem de 2 ou 4 
carros de passageiros, carrinhas e pneus SUV/4x4 durante o período promocional: 

 

Viatura de passageiros, Van e SUV/4x4: 

 

x2 de aro = a 16" = 20 euros de Amazon.es 

x2 de aro = a 17" ou 18" = Amazon.es 30 euros. 

x2 de aro = ou >19" = Amazon.es 40 euros. 

x4 de aro = a 16" = Amazon.es 60 euros 

x4 de aro = a 17" ou 18" = Amazon.es 80 euros 

x4 de aro = ou >19" = Amazon.es 100 euros. 

 

 

O participante consente expressamente, e pelo simples facto de participar nesta PROMOÇÃO, 
que o FEU VERT possa utilizar o seu nome para anunciar o vencedor dos prémios a outros 
utilizadores e sem gerar qualquer remuneração a seu favor.  

 

A FEU VERT não é responsável pela utilização dos prémios feitos pelo vencedor ou por 
qualquer incidente que ocorra após a entrega e durante o usufruto dos prémios. 

 

8. DADOS PESSOAIS 

 

Em conformidade com a atual legislação sobre proteção de dados, os dados fornecidos pelos 
participantes serão incorporados num ficheiro propriedade da FEU VERT, cuja finalidade, para 
além da gestão da promoção, será comercial e publicitária para todas as marcas do grupo. A 
pessoa responsável pelo ficheiro é FEU VERT com endereço em C/ Condesa de Venadito, 1 
28027 Madrid. 

O cliente autoriza a FEU VERT a processar os dados pessoais que fornece voluntariamente para 
os seguintes fins: (i) Gerir a participação nesta promoção (ii) Gerir a relação do cliente com a 
FEU VERT, (iii) Responder às questões recebidas, (iv) Enviar informações sobre as atividades da 
FEU VERT, incluindo por via eletrónica, (em caso de aceitação), (v) Realizar estudos e cálculos 
estatísticos, (vi) Realizar inquéritos de satisfação (vii) Controlo de qualidade, (viii) Enviar 
felicitações pessoais ou oficiais, (ix) A divulgação em publicações na web, redes sociais, meios 
de comunicação impressos, vídeos, televisão, atividade da FEU VERT.  

O FEU VERT compromete-se a cumprir a obrigação de sigilo dos dados pessoais, que podem 
ser fornecidos, e o seu dever de os tratar com confidencialidade, e compromete-se a aplicar as 
medidas técnicas, organizacionais e de segurança impostas pela legislação sobre proteção de 
dados (Lei 15/1999 de 13 de dezembro sobre a Proteção de Dados Pessoais e Regulamento 
EU2016/679 do Parlamento Europeu).  



O cliente aceita que os seus dados possam ser transferidos, exclusivamente para os fins acima 
indicados, para entidades, pessoas singulares ou coletivas com as quais as diversas entidades 
do Grupo FEU VERT celebrem acordos de colaboração, mesmo quando a transferência envolva 
uma transferência internacional de dados, respeitando em todos os casos a legislação 
espanhola sobre proteção de dados pessoais e sem necessidade de ser notificado de cada 
primeira transferência efetuada para os cessionários acima referidos.  

Além disso, o cliente é informado de que pode exercer os direitos de acesso, retificação, 
oposição e cancelamento dos dados pessoais fornecidos, bem como revogar o seu 
consentimento para receber comunicações comerciais, indo ao website 
https://www.feuvert.es e seguindo os passos descritos na secção Política de Privacidade. 

O participante será responsável, em qualquer caso, pela veracidade dos dados fornecidos, e o 
FEU VERT reserva-se o direito de excluir dos serviços registados qualquer cliente que tenha 
fornecido dados falsos, sem prejuízo de quaisquer outras ações que possam ser aplicáveis por 
lei. O participante será responsável por quaisquer danos causados ao FEU VERT devido à 
violação das disposições da presente cláusula, incluindo o montante de qualquer penalidade 
que lhe possa ser imposta ou a qualquer outra empresa ou pessoa singular ou coletiva para 
quem o FEU VERT tenha validamente transferido os dados, por tal circunstância, tudo sem 
prejuízo das possíveis ações reservadas, tais como a desqualificação do participante. 

 

9. LEI APLICÁVEL E APRESENTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

A Promoção é regida pela legislação em vigor em Espanha. Para qualquer litígio que possa 
surgir na interpretação e execução desta Promoção, submetem-se expressamente à jurisdição 
dos Tribunais de Madrid, renunciando expressamente a qualquer outra jurisdição que lhes 
possa corresponder. 

 

A FEU VERT reserva-se o direito de tomar medidas legais contra as pessoas que realizem 
qualquer tipo de ato que possa ser considerado manipulação ou falsificação da Promoção. 

 

 

10. ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Os potenciais participantes são informados de que o simples facto de participar nesta 
promoção implica a aceitação expressa e sem reservas destes termos e condições, bem como 
a submissão às decisões interpretativas tomadas pela empresa organizadora. 


