
REGULAMENTO CAMPANHA PROMOCIONAL 

 
“Campanha de outubro em ufs.com” 

 
 
Entidade responsável pelo Passatempo 

A Unilever FIMA, LDA., com sede no Largo Monterroio Mascarenhas, n.º1, 1099-087 Lisboa, 

contribuinte fiscal nº 503933139, com o capital social de € 26.295.157,00 (adiante designada por 

“Promotora”) levará a efeito, a partir de 1 de Setembro e até 30 de Setembro de 2018, uma 

campanha promocional com atribuição de prémio com base em elementos não aleatórios, que 

denominou de “1º Aniversário Loja Online UFS”. 

Período de duração da Campanha Promocional 
 

A Campanha Promocional terá início às 00h00 de 1 de Outubro de 2018 e terminará às 23h59 

do dia 31 de Outubro de 2018. 

Descrição da Campanha Promocional “Campanha de outubro em ufs.com” 

A Campanha Promocional destina- se a todos os profissionais de restauração, adiante também 

designados por “operadores”, que coloquem encomendas válidas online no website 

www.ufs.com, de acordo com as regras explicadas em detalhe em “Mecânica da Campanha 

Promocional e Prémios”. 
 

Mecânica da Campanha Promocional e Prémios 

De 1 a 31 de Outubro de 2018, por cada encomenda online poderá receber um prémio: 

1) Em www.ufs.com, o operador escolhe o prémio que pretende receber e coloca uma 

encomenda no valor mínimo associado ao prémio, de acordo com a tabela de 

prémios em baixo: 

Esclão Prémio Valor Mínimo da Encomenda (€)* 

1º Faca Descascar Premier 60€ 

2º Faca Multisusos Premier 90€ 

3º Faca Santoku Premier 130€ 

4º Faca Cozinheiro Premier 170€ 

*O valor mínimo por encomenda para ganhar cada um dos prémios mencionados na tabela em 

cima é um valor indicativo publicado no site www.ufs.com . Máximo de um prémio por 

encomenda. 
 

Em www.ufs.com, o operador enche o carrinho com produtos no valor mínimo mencionado na 

tabela acima para ganhar o prémio pretendido. Os produtos que fazem parte desta campanha 

são todos os pertencentes ao portfolio Unilever Food Solutions. 

 
Por cada encomenda que realizar de acordo com as regras acima indicadas recebe 1 prémio. 

 Se fizer 1 encomenda mínima de 60€, apenas poderá reclamar o  prémio do 1º 
escalão -Faca Descascar Premier. 

 Se fizer 1 encomenda mínima de 90€, apenas poderá reclamar o  prémio do 2º 
escalão - Faca Multisusos Premier. 

 Se fizer 1 encomenda mínima de 130€, apenas poderá reclamar o  prémio do 3º 
escalão - Faca Santoku Premier. 

 Se fizer 1 encomenda mínima de 170€, apenas poderá reclamar o  prémio do 4º 
escalão - Faca Cozinheiro Premier. 
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Caso queira receber 2 ou mais prémios, deverá colocar encomendas de acordo com os 

critérios: Terá que colocar 1 encomenda com o valor mínimo por escalão para adquirir o respetivo 

prémio.  

Exemplo: 

Se colocar encomenda de 90 euros, não receberá os prémios do 1º e do 2º 

escalão; receberá apenas o prémio do 2º escalão. Se quiser adquirir o prémio 

do 1º escalão terá que colocar OUTRA encomenda no valor mínimo de 60 

euros. 

 

A oferta será entregue através do distribuidor selecionado, num prazo máximo de 30 dias após 

a encomenda. 

 
Nenhum prémio será entregue sem a validação de entrega da respetiva encomenda. 
 

 
Condições Gerais (aplicáveis indistintamente a todas as participações) 

 

As regras da presente Campanha Promocional e o seu regulamento encontram-se disponíveis, na 

internet, no website www.ufs.com. 

Os participantes na presente iniciativa aceitam integralmente e sem reservas as condições do 

presente regulamento, obedecendo às regras nele estabelecidas. 

A participação e aceitação dos prémios pressupõem a aceitação de todas as condições inerentes 

à presente campanha promocional. 

Para colocação de dúvidas, comentários, sugestões ou reclamações, bem como para acesso, 

retificação, eliminação ou exercício de outros direitos sobre dados pessoais, os participantes 

devem entrar em contacto no site: https://www.unilever-fima.com/contact/ 

A Unilever Food Solutions reserva-se o direito de alterar o presente regulamento sempre que se 

justifique, passando o mesmo a ser válido a partir da data de publicação na internet em 

www.ufs.com e em sem prejuízo dos direitos dos operadores que hajam baseado a sua 

participação na versão anterior do mesmo. 

Desclassificação 
 

A Promotora reserva-se ainda o direito de 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. 
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A Unilever FIMA Lda. reserva-se ainda o direito de desqualificar participações desconformes, por 

qualquer forma, com o presente regulamento, cabendo-lhe o poder livre e discricionário de 

decidir sobre esta matéria. 

Lisboa, 24 de Agosto de 2018 


