
Lipton Ice Tea “Lipton leva-te ao cinema” 

1. 

Unilever Jerónimo Martins, Lda., com sede no Largo Monterroio Mascarenhas, nº 1, 

Lisboa, pessoa colectiva nº 503933139, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa, com o nº 7320, com Capital Social de € 26.295.157 levará a efeito 

no período de 01.02.2012 a 30.03.2012 uma acção promocional denominada “Lipton 

leva-te ao cinema”, no âmbito da qual atribuirá um prémio, composto por dois bilhetes 

de cinema ZON Lusomundo, a cada um dos primeiros 500 participantes, nos termos do 

presente regulamento. 

2. 

Não poderão concorrer os trabalhadores e os membros dos corpos sociais da Unilever 

Jerónimo Martins, Lda. ou das agências que com ela colaborem na implementação desta 

acção. 

O passatempo destina-se apenas ao consumidor final, não sendo permitida a 

participação (directa ou por interposta pessoa ou entidade) de pequenos retalhistas e 

grossistas. A Unilever Jerónimo Martins, Lda. reserva-se o direito de solicitar toda a 

informação e documentação necessária ao apuramento da validade das participações. A 

recusa ou não fornecimento, por parte dos participantes, da informação solicitada pela 

Unilever Jerónimo Martins, Lda. neste intuito implica a exclusão dos participantes em 

causa. 

3. 

Para se habilitarem a ganhar, os participantes devem seguir os seguintes passos: 

a) Comprar 4 garrafas Lipton Ice Tea plásticas (2Litros ou 1,5Litros), em simultâneo.  

b) Anexar o talão de compra original (comprovativo da compra simultânea das 4 

garrafas Lipton Ice Tea) ao cupão disponibilizado na loja (RSF) para efeitos desta 

promoção, devidamente preenchido com os respectivos dados pessoais ou juntá-lo a um 

envelope e enviar para o apartado REMESSA LIVRE 3303, EC Junqueira 1303-960 

Lisboa (não precisa de selo). 

Em opção: enviar o talão de compra de 4 garrafas de 2L ou 1,5L de qualquer sabor num 

envelope fechado com os seus dados pessoais: nome, morada, localidade, código postal, 

telefone, e-mail e local de compra para Passatempo Lipton Ice Tea Bilhetes de Cinema - 

Remessa Livre 3303 – 1303-960 Lisboa (não necessita de selo). 

 

d) Colocar estes elementos no correio dirigidos à seguinte morada: 

Morada de envio: Passatempo Lipton Ice Tea “Lipton leva-te ao cinema” 

Remessa livre 3303 



Ec Junqueira  

1303-960  Lisboa 

e) Considerar-se-ão válidas todas as participações que cumpram os requisitos do 

presente regulamento e que sejam recebidas entre o dia 01 de Fevereiro de 2012 e 30 de 

Março de 2012, inclusive. A data da recepção será verificada de acordo com a 

data/carimbo dos CTT. 

f) As primeiras 500 participações que apresentem um talão de compra simultânea de 4 

garrafas Lipton Ice Tea de 2Litros ou 1,5 Litros receberão o prémio de dois bilhetes de 

cinema ZON Lusomundo previsto neste regulamento. 

As participações serão ordenadas e os vencedores apurados através da data de 

carimbo dos CTT  

4. 

A acção é válida de 01 de Fevereiro a 30 de Março de 2012. 

5. 

Os prémios a atribuir são os seguintes: 

Dois bilhetes de cinema válidos em todos os cinemas Zon Lusomundo, que podem ser 

utilizados até ao dia 31 de Dezembro de 2012. 

Caso os vencedores seleccionados não reúnam as condições para a atribuição do prémio 

(nomeadamente não terem o talão original comprovativo da compra simultânea) serão 

desqualificados. 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda. reserva-se o direito de eliminar os participantes que 

de alguma forma utilizem meios ou expedientes que não os permitidos pelo 

regulamento. 

6. 

a) Os 1000 bilhetes de cinema serão enviados por correio registado, e entregues no 

máximo 3 semanas após terem sido recebidos. 

 

b) A Unilever Jerónimo Martins, Lda. não se responsabiliza pela impossibilidade de 

entrega do prémio devido a dados incorrectos ou impossibilidade de contacto. 

c) Os direitos aos bilhetes de cinema atribuídos são pessoais e intransmissíveis em vida 

e não poderão ser convertíveis em outros prémios ou dinheiro. 

d) Todos os premiados que recebam o seu prémio autorizarão automaticamente a 

Unilever Jerónimo Martins, Lda a divulgar o seu nome e imagem para quaisquer fins de 

informação da promoção sem que isso lhes dê direito a qualquer compensação. 



e) Os bilhetes de cinema serão entregues depois de confirmada a validade e regularidade 

das participações reservando-se a Unilever Jerónimo Martins, Lda. o direito de 

substitui-los por outros de características equivalentes devido a problemas que lhe sejam 

alheios.  

A mera participação nesta acção promocional ou o recebimento dos bilhetes de cinema 

significará, por parte dos concorrentes, a aceitação, integral e sem reservas, do presente 

regulamento. 

8. 

A publicidade do passatempo será feita através de peças de visibilidade colocadas no 

ponto de venda, que contêm a explicação detalhada de toda a mecânica do passatempo, 

no site www.lipton.pt e na página Lipton do facebook. 

Será publicado no site www.Lipton.pt o regulamento. 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda. reserva-se o direito de alterar o regulamento sempre 

que entender necessário, e a qualquer momento, tornando-se as alterações efectivas 

após a sua publicação no website www.lipton.pt.. 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda. disponibiliza aos participantes da presente acção 

promocional uma Linha de Apoio - através do telefone 21 3033100 no horário das 

09h00 às 18h00, a fim de poderem esclarecer dúvidas, como no site www.unilever-

jm.com. 

9. 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda., proprietária da marca Lipton, garante a 

confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O fornecimento dos dados 

pessoais é facultativo, mas só se considerarão as respostas com todos os dados acima 

referidos. Os dados recebidos são processados e destinam-se ao tratamento desta 

promoção, fins estatísticos e da futura correspondência da Unilever Jerónimo Martins, 

Lda, sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, rectificação e eliminação 

dirigindo-se para o efeito a: Unilever Jerónimo Martins, Lda, com sede no Largo 

Monterroio Mascarenhas 1, 1099-081 Lisboa. 

 
10. 
 
Lista de Cinemas ZON Lusomundo onde os bilhetes atribuídos poderão ser 
utilizados 
ZON Lusomundo Almada Fórum 
ZON Lusomundo Alvaláxia 
ZON Lusomundo Amoreiras 
ZON Lusomundo Braga Parque 
ZON Lusomundo CascaiShopping 
ZON Lusomundo Colombo 
ZON Lusomundo Dolce Vita Coimbra 
ZON Lusomundo Dolce Vita Douro (Vila Real) 
ZON Lusomundo Dolce Vita Miraflores 



ZON Lusomundo Dolce Vita Porto 
ZON Lusomundo Ferrara Plaza 
ZON Lusomundo Forum Aveiro 
ZON Lusomundo Forum Coimbra 
ZON Lusomundo Forum Madeira (Funchal) 
ZON Lusomundo Forum Montijo 
ZON Lusomundo Forum Viseu 
ZON Lusomundo Foz Plaza (Figueira da Foz) 
ZON Lusomundo GaiaShopping 
ZON Lusomundo Glicínias (Aveiro) 
ZON Lusomundo MaiaShopping 
ZON Lusomundo Mar Shopping (Matosinhos) 
ZON Lusomundo NorteShopping 
ZON Lusomundo Odivelas Parque 
ZON Lusomundo Oeiras Parque 
ZON Lusomundo Palácio do Gelo (Viseu) 
ZON Lusomundo Parque Nascente (Gondomar) 
ZON Lusomundo Tavira 
ZON Lusomundo Torres Vedras 
ZON Lusomundo Vasco da Gama 
 

 


