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REGULAMENTO DO PASSATEMPO “My VILEDA 
ELETRO” 

 
 
Vileda Ibérica, SA, com sede no Edifício Suécia III - Piso 0. Av. do Forte, 3, pessoa coletiva nº 
980 067 073, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº 
08358/930826, com o Capital Social de 473.266,99€ levará a cabo de 10 de Novembro de 2014 
a 17 de Dezembro de 2014 um passatempo denominado “My Vileda Eletro”. 
 
1.Destinatários 
A promoção destina-se aos amigos de Vileda no Facebook. Os participantes menores de 18 
anos terão de ser autorizados e representados pelos pais ou tutores legais. 
 
Não poderão participar na promoção, sendo por isso desconsiderados para todos os efeitos, os 
sócios, administradores ou empregados de Vileda Ibérica, SA, ou dos parceiros envolvidos na 
promoção, assim como os seus familiares directos ou os seus respectivos cônjuges. 
 
2.Participação 
A participação no passatempo consiste em comprar um produto Vileda de 10 de Novembro de 
2014 a 17 de Dezembro de 2014 e escrever uma mensagem original em prosa ou verso até 400 
caracteres com as palavras “Vileda” e “Natal” na caixa de comentários, indicando a quem 
gostaria de enviar e porquê. 
 
Cada participante pode submeter várias frases, todos os dias durante o passatempo mas para 
efeitos de atribuição do prémio, só será premiado/a uma vez. 
  
3.Vencedores 
As frases semanais mais originais serão as vencedoras do passatempo. Todas semanas, 
durante o período da campanha será escolhida uma frase vencedora. O autor/a da frase 
vencedora será comunicado/a até 48h depois no Facebook. 
 
4.Prémios 
Os prémios serão entregues pela seguinte order: 
1a Semana – Windomatic 
2a Semana – 100ºC – Hot Spray 
3ª Semana – Steam 
4ª Semana – Mopa Robot ViRobi     Robot 
5ª Semana – Windomatic 
6ª Semana – Relax Cleaning Robot 
 
Os prémios correspondentes ao passatempo objecto do presente regulamento, não poderão 
ser convertíveis em outros prémios nem remíveis em dinheiro ou vales de desconto. 
 
Será válida apenas uma participação por pessoa/lar.  
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5. Comunicação e Entrega dos Prémios 
Os vencedores do passatempo serão anunciados todas as semanas na página do passatempo e 
mural da página Vileda Portugal após o qual deverão enviar um email para vileda@view.pt 
com o nome completo, morada, contacto telefónico, fotocópia do BI e talão de compra. 
 
Se no prazo de 72h Vileda Ibérica, SA não receber a informação com os dados dos vencedores, 
reserva-se no direito de atribuir a outros participantes no passatempo. 
 

6. Exclusões 

Vileda Ibérica, SA, reserva-se no direito de desqualificar participações incompletas, falsificadas, 
modificadas, ilegíveis ou desconformes com o regulamento. Todas as formalidades constantes 
do presente regulamento são absolutamente determinantes para a atribuição de qualquer 
prémio nele previsto, pelo que a respectiva preterição ou incompletude implicará sempre a 
exclusão dos participantes.  
 
Todos os premiados que recebam o seu prémio autorizarão automaticamente a Vileda Ibérica, 
SA a divulgar o seu nome para quaisquer fins de informação da promoção sem que isso lhes dê 
direito a qualquer compensação. 
 
7. Informação adicional 
a) Dados Pessoais - A Vileda Ibérica, SA garante a confidencialidade dos dados pessoais dos 
participantes. O fornecimento dos dados pessoais é facultativo, mas só serão consideradas as 
respostas com todos os dados referidos no presente regulamento. Os dados recebidos são 
processados e destinam-se ao tratamento desta promoção, fins estatísticos e da futura 
correspondência de Vileda Ibérica, SA ficando garantido, nos termos da lei, o direito de acesso, 
retificação e eliminação. 
 
8. Informação relativa a fraude 
Vileda Ibérica, SA, reserva-se o direito de desclassificar/excluir os participantes que 
deliberadamente se registem com dados falsos, tentem viciar em algum momento as regras e 
o espírito da promoção ou realizem alguma tentativa de hacking (fraude informática), bem 
como proceder judicialmente contra os prevaricadores com base na Lei da Criminalidade 
informática (Lei nº109/2009), da qual se transcrevem os seguintes artigos: 
 
“Artigo 3.º, nº 1 – Falsidade informática 
Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, introduzir, modificar, apagar 
ou suprimir dados informáticos ou por qualquer outra forma interferir num tratamento 
informático de dados, produzindo dados ou documentos não genuínos, com a intenção de que 
estes sejam considerados ou utilizados para finalidades juridicamente relevantes como se o 
fossem, é punido com pena de prisão até 5 anos ou multa de 120 a 600 dias. 
 
Artigo 6.º, nº 1 – Acesso ilegítimo 
Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro 
titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um sistema 
informático, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.” 
 
Vileda Ibérica, SA reserva-se ainda o direito de desqualificar participações desconformes, por 
qualquer forma, com o presente regulamento, sem qualquer aviso prévio. 
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