
BASES LEGAIS PROMOÇÃO MICHELIN E A SUA VONTADE  DE VIAJAR 

VERÃO  2021 

 
A MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., com domicílio na Avda. de los Encuartes, 19 Tres Cantos 

28760 Madrid, e C.I.F.: A20003570 (doravante a MICHELIN) organiza a seguinte promoção de 1 

a 31 de julho de 2021. 

Promoção limitada a 80.000 pneus MICHELIN validados.  

Durante o período promocional referido, terão a possibilidade de participar na presente 

promoção todas as pessoas maiores de idade que comprem e montem pneus da marca 

MICHELIN das gamas Turismo, SUV/4x4  ou Moto (exclusivamente das gamas MICHELIN 

POWER SLICK 2, POWER CUP 2,  POWER GP, POWER 5,  PILOT POWER 3, ROAD 5, ROAD 5 GT, 

PILOT ROAD 4, PILOT ROAD 4 GT, COMMANDER III CRUISER, COMMANDER III TOURING, 

COMMANDER II, SCORCHER 11, SCORCHER SPORT, SCORCHER 21, SCORCHER 31, SCORCHER 

32, ROAD 5 TRAIL e ANAKEE ADVENTURE) nos pontos de venda de pneus de venda direta 

aderentes à promoção.  

Os pneus devem ser destinados para o autoconsumo e não para a revenda, nem para veículos 

de frotas de renting. 

Só serão tratados os formulários que incluam uma fatura de pneus comprados e montados num 

ponto de venta aderente à promoção, com um limite por participante, número de contribuinte, 

telefone ou email, de 8 pneus.  

As faturas de um único pneu só são válidas no caso de tratar-se de pneus de moto. Não serão 

válidas as faturas de um único pneu para Turismo ou SUV/4x4. 

Só serão válidas as faturas que indiquem o modelo de pneu comprado e a respetiva jante. 

Não serão válidos “tickets” de compra e guias de remessa. 

Não é acumulável com outras promoções da MICHELIN no mesmo período. 

 

Pela compra e montagem de 2 ou 4 pneus MICHELIN de Turismo ou SUV/4x4, de jante 18 ou 

superior, o utilizador poderá eleger um prémio de 40€ ou 90€  respetivamente.  

Pela compra e montagem de 2 ou 4 pneus MICHELIN de Turismo ou SUV/4x4, de jante 16 ou 17, 

o utilizador poderá eleger um prémio de 30€ ou 70€ respetivamente.  

Pela compra e montagem de 2 ou 4 pneus MICHELIN de Turismo ou SUV/4x4, de llante 15 ou 

inferior, o utilizador poderá eleger um prémio de 10€ ou 20€ respetivamente.  

Pela compra e montagem de 1 ou 2  pneus MICHELIN de Moto das gamas Power 5, Road 5, Road 

5 GT, Road 5 Trail, Commander III, Scorcher, Anakee Adventure e Anakee Adventure Wild, o 

utilizador poderá eleger um prémio de 20€ ou 40€  respetivamente.  

Pela compra e montagem de 1 ou 2  pneus MICHELIN de Moto das gamas Pilot Power 3, Pilot 

Power 2CT, Pilot Road 4, Pilot Road 4 GT, Pilot Road 3, Pilot Road 2, Anakee 3, Commander II,  

Road Classic, Pilot Road 4 Scooter e Pilot Power 3 Scooter, o utilizador poderá eleger um prémio 

de 10€ ou 20€  respetivamente. 

 

Os prémios são: 

 



 

 

CHEQUE MELIÁ 

Código válido para ser descontado do valor total (antes de impostos) de uma reserva nos hotéis 

Meliá em Portugal e/ou Espanha.  

O pedido de reserva deve ser feito com antecedência e nas condições especificadas no voucher 

promocional, sempre sujeito à disponibilidade do hotel.  

O utilizador deve fazer a reserva apenas através do e-mail e/ou telefone indicado (nunca 

diretamente com o hotel), e deve pagar o custo da reserva descontando o valor do seu código 

antes da data da reserva.  

A política de cancelamento de cada hotel será aplicada, e estes reservam-se o direito de aceitar 

uma alteração de reserva para outra data (sempre com revisão de tarifas/valores para a nova 

data). 

O valor do código não é reembolsável e será aplicado a uma única reserva, não sendo possível 

aplicar mais do que um código por reserva.  

O voucher com o código não é nominativo. A responsabilidade e detenção do código de oferta 

corresponde exclusivamente ao titular do código. 

Validade do código: 31/03/2022 

 

VALE GALP  

Oferta válida para um abastecimento de combustível nos postos Galp aderentes.  

Vale não acumulável com outros vales de desconto em vigor (impressos ou digitais) nos postos 

Galp, exceto promoção Galp/Cartão Continente. 

Não aplicável a Gasóleo Agrícola, Gasóleo de Aquecimento e pagamentos com Galp Frota totais 

ou fracionados, Galp Frota Business, Galp Mais por Menos e Ticket Car. 

Não disponível nos sistemas de pagamento automático na bomba (Via Verde e Pay & Go). 

Consulte as estações de serviço Galp em: 

galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/PesquisaPostos.as

px. 

Validade do código: 31/12/2021 

 

CHEQUE PONTO DE VENDA 

O Cheque Ponto De Venda será resgatável pelo seu valor económico em qualquer produto ou 

serviço de oficina e na compra de pneus, exclusivamente da marca Michelin, de Turismo, SUV, 

4X4, Camioneta e Moto. 

O Cheque Ponto De Venda só pode ser trocado na oficina onde os pneus que deram origem ao 

cheque foram comprados ou noutras oficinas da mesma propriedade, se existirem. 

O cheque deve ser apresentado em forma impressa ou através do seu telemóvel antes de a 

garagem efetuar o serviço. No caso do montante da compra ser inferior ao valor do cheque, o 

montante do mesmo será considerado reembolsado na totalidade, e o montante não utilizado 

não poderá ser reembolsado ou reutilizado. Um máximo de 20 cheques podem ser trocados na 

mesma transação. 

Validade do cheque: De 01/08/2021 a 15/12/2021 

Prémio não disponível para participações com faturas de compra nos Concessionários. 

 



O montante dos prémios será em função da quantidade, jante e modelo dos pneus comprados 

 

MECÂNICA DA PROMOÇÃO 

Para receber o prémio o utilizador deve registar os seus dados e subir a fatura que demonstra 
a compra dos pneus Michelin em https://promocoes.michelin.pt com data limite de 16 de 
agosto de 2021.  
A data da fatura deve estar compreendida entre o dia 1 e o dia 31 de julho de 2021.  

Só serão válidas as participações onde os dados do formulário de registo coincidam com os 
dados do titular da fatura.   
A data limite para a gestão de incidências é 31 de agosto de 2021. 

Não será admitida nenhuma participação uma vez terminado o prazo de registo. 

O contacto para informação é info@questoespromocoes.pt    ou 91 42 42 444 (de 2ª a 6ª-feira 

das 9.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.00h). Exceto feriados nacionais e de Lisboa. 

Depois da verificação do cumprimento das bases, da fatura de compra e da informação 

proporcionada, o participante receberá por email o código com o prémio selecionado, num 

prazo não superior a 10 dias úteis desde o registo.  

Depois de selecionar o prémio e realizar o registo não se admitirão trocas. 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MAU FUNCIONAMENTO DA REDE  

A MICHELIN não se responsabiliza do mau funcionamento das redes de comunicação eletrónicas 

que impeçam o normal desenvolvimento da promoção por causas externas à empresa e, 

especialmente, por atos externos de má fé.  

De igual modo, não se responsabiliza dos problemas de transmissão ou perda de dados não 

imputáveis.  

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Responsável do tratamento: 

A MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., sociedade com domicílio na Avda. de los Encuartes, 19, 

Tres Cantos 28760 Madrid, e telefone (0034) 914105000. 

Dados de contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpd@michelin.com 

 

Finalidade do tratamento: 

Os dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades: 

-Levar a cabo e informar da promoção MICHELIN VERÃO 2021 a que se referem as presentes 

bases, gerir a participação e entrega de prémios aos participantes. 

Serão realizados controlos do cumprimento das normas que regem a promoção para evitar e 

prevenir fraudes (registos fraudulentos, falsificação de identidade, etc.), que consiste em: 

O registo da direção IP (Internet Protocol) do terminal de onde é realizado o registo à 

promoção. 

A comprovação dos dados da fatura de aquisição e montagem dos pneus objeto da 

promoção no ponto de venda emissor da mesma. 

Contactar com os participantes da promoção para verificar e comparar os dados da 

compra dos pneus e a fatura. 

 

https://promocoes.michelin.pt/
mailto:info@questoespromocoes.pt
mailto:dpd@michelin.com


-Prévia autorização dos interessados, a enviar pela MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., inclusive 

por meios eletrónicos (i.e. email, SMS, MMS, WhatsApp), comunicações comerciais, 

promocionais ou de informação sobre produtos ou serviços e novidades relacionados com os 

produtos e serviços da Michelin referentes à mobilidade. Mais informação sobre os produtos e 

serviços da Michelin em www.michelin.pt 

 

Os dados serão conservados durante o tempo necessário para cumprir as finalidades descritas, 

salvo se os interessados revogarem o consentimento, e enquanto houver responsabilidades 

legais. 

 

Legitimidade do tratamento: 

As bases jurídicas que permitem ao responsável do tratamento tratar os dados dos participantes 

é o consentimento destes para as finalidades descritas do tratamento relativas à participação 

na promoção e envio de comunicações comerciais  e o interesse legítimo para a finalidade de 

prevenção da fraude. 

 

Destinatários dos dados: 

Os destinatários dos dados podem ser os fornecedores do responsável do tratamento que 

colaboram na realização da promoção, entrega de prémios e envio de informação comercial, 

dado o caso. 

  

Direitos dos participantes: 

Os interessados podem exercer os direitos de acesso, retificação, supressão, oposição, limitação 

do tratamento, portabilidade dos dados, revogação do consentimento e pedir ajuda à 

autoridade de controlo (www.aepd.es)) para apresentar uma reclamação nos termos previstos 

na legislação vigente, dirigindo-se a: MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A Promoção MICHELIN 

VERÃO 2021, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, ou através do email 

dpd@michelin.com 

 

Mais informação da Política de privacidade em https://www.michelin.es/privacy-policy 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Esta promoção rege-se pela Lei espanhola comum. Qualquer controvérsia que surgir 

relativamente à mesma submete-se à jurisdição dos juízos e tribunais da cidade de Madrid, salvo 

se corresponder outra jurisdição.  

 

ACEITAÇÃO DE BASES  

A participação implica a aceitação destas bases. Sendo assim, a não aceitação das mesmas 

implicará a exclusão do participante e, por consequência, a MICHELIN ficará liberta do 

cumprimento da obrigação assumida com esse participante.   

O organizador reserva o direito de suspender a Promoção por causas alheias à sua vontade.  

mailto:dpd@michelin.com
https://www.michelin.es/privacy-policy

