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Regulamento de Campanha 

“Experiência de Sabores – MAR Shopping Food Experience 2018” 

 

1. Objeto:  

1.1. A Campanha de Fidelização “Experiência de Sabores – MAR Shopping Food Experience 

2018” (doravante “Campanha”) destina-se a todos os indivíduos que, entre os dias 02 

de fevereiro de 2018 e 31 de maio de 2018 (“Período de Campanha”), façam 

refeições em montante igual ou superior a EUR 6,00 (seis euros) nas lojas de 

restauração do Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos (“MAR Shopping”), 

conforme listagem constante do anexo I do presente regulamento. 

1.2. No âmbito desta Campanha serão atribuídos os seguintes brindes 

1.2.1. 600 (seiscentas) Saladeiras MAR Shopping Food Experience 

1.2.2. 400 (quatrocentas) Mangas refrigeradoras MAR Shopping Food Experience 

1.2.3. 1.500 (mil e quinhentos) Copos reutilizáveis em policarbonato e inquebráveis 

MAR Shopping Food Experience 

1.2.4. 600 (seiscentos) Conjuntos de Talheres para saladeira MAR Shopping Food 

Experience 

1.3. Os Clientes não podem acumular talões de compra de refeições nos restaurantes do 

MAR Shopping Matosinhos com vista a perfazer o valor mínimo de EUR 6,00 (seis euros) 

para obtenção dos carimbos no âmbito da presente Campanha, nem para alcançar os 

diferentes patamares para atribuição dos respetivos brindes, ou seja, a participação de 

cada cliente para a obtenção dos carimbos apenas poderá ocorrer mediante a 

apresentação de talão(ões) de compra(s) de refeição de montante mínimo de EUR 6,00 

(seis euros). Para efeitos de clarificação serão os seguintes os patamares de atribuição 

de brindes:  

(i) Para a obtenção de 1 (uma) Saladeira MAR Shopping Food Experience: será 

necessária a obtenção dos 5 (cinco) primeiros carimbos; 

(ii) Para a obtenção de 1 (uma) Manga refrigeradora MAR Shopping Food 

Experience: será necessária a obtenção dos 10 (dez) primeiros carimbos; 

(iii) Para a obtenção de 2 (dois) Copos reutilizáveis em policarbonato e 

inquebráveis MAR Shopping Food Experience: será necessária a obtenção dos 

15 (quinze) primeiros carimbos; 
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(iv) Para a obtenção de 1 (um) conjunto de Talheres para saladeira MAR 

Shopping Food Experience: será necessária a obtenção do total de 20 (vinte) 

carimbos. 

1.4. Apenas serão atribuídos um máximo de 2 carimbos por dia e por folheto/brinde. A 

apresentação de um talão de montante igual ou superior a EUR 12,00 dará direito a dois 

carimbos, ou seja, ao limite máximo de carimbos diário, e desde que durante o Período 

de Campanha e no horário de funcionamento do MAR Shopping Matosinhos, ou seja, no 

período entre as 10 horas (inclusive) e as 24 horas (exclusive), sem prejuízo dos limites 

máximos de brindes a atribuir por patamar e durante o Período de Campanha, conforme 

previsto na condição 3 do presente Regulamento. 

1.5. Esta Campanha está limitada à oferta de brindes correspondentes ao stock máximo 

indicado na condição 1.2 do presente regulamento durante todo o Período de 

Campanha.  

 

2. Mecânica e Prémios: 

2.1. Na posse de talões de compra de refeições nos restaurantes do MAR Shopping 

Matosinhos de valor igual ou superior a EUR 6,00 (seis euros), o Cliente poderá dirigir-

se ao Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos, onde deverá proceder à 

validação do(s) seu(s) talão(ões) de compra de refeição(ões), através da colaboradora 

que se encontre presente no Balcão de Informações (no período entre as 10 horas e as 

24 horas), sem prejuízo dos limites máximos de brindes a atribuir durante o Período de 

Campanha conforme previsto na condição 3 do presente Regulamento, devendo 

apresentar junto da colaboradora ai presente o seu folheto de fidelização MAR Shopping 

Food Experience e o(s) seu(s) talão(ões) de compra de refeição(ões). 

2.2. Para aceder à fila de espera com vista à validação do(s) talão(ões) de compra de 

refeição(ões), os Clientes terão, obrigatoriamente, de se encontrar na posse dos 

respetivos talão(ões) de compra de refeição(ões), relativos a refeição(ões) efetuada(s) 

entre as 10 horas (inclusive) e as 24 horas (exclusive) do Período da Campanha. O MAR 

Shopping Matosinhos reserva-se o direito de exigir o abandono da fila de espera de 

quaisquer Clientes que não se encontrem munidos de talão(ões) de compra de 

refeição(ões) destinados a validação no âmbito da presente Campanha e/ou revelem um 

comportamento fraudulento. 

2.3. Para efeitos de participação na Campanha, o cliente deverá proceder ao seu registo 

junto da colaboradora Balcão de Informações do MAR Shopping Matosinhos, fornecendo 
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para o efeito os seguintes dados: nome, documento de identificação (Bilhete de 

Identidade ou Cartão de Cidadão) e assinatura. 

2.4. Para correta validação do(s) talão(ões) de compra de refeição(ões) objeto de 

participação na Campanha, deverão os mesmos ser carimbados no verso pela 

colaboradora no Balcão de Informações. 

2.5. O Cliente deverá conservar o respetivo talão de compra de refeição. O(s) talão(ões) de 

compra de refeição(ões) a utilizar no âmbito desta Campanha, quer individualmente 

quer em conjunto para atribuição dos brindes previstos em cada um dos patamares, 

deverão corresponder a compras de refeições de valor mínimo de EUR 6,00 (seis 

euros). O valor final inscrito no(s) talão(ões) de compra de refeição(ões) para efeitos de 

participação nesta campanha terá de ser no mínimo de EUR 6,00 (seis euros), não 

sendo consideradas refeições deste valor que possam ter resultado de descontos ou 

ofertas e cujo valor final inscrito no(s) talão(ões) de compra de refeição(ões) seja 

inferior a EUR 6,00 (seis euros). 

2.6. Posteriormente, o(s) talão(ões) de compra de refeição(ões) apresentado(s) será(ão) 

devidamente validado(s) e efetuados os carimbos respeitantes.  

2.7. Será(ão) válido(s) para participação na Campanha o(s) talão(ões) de compras de 

refeição (ões) que reúna(m) cumulativamente os seguintes requisitos; 

(i) Respeite(m) a refeições efetuadas entre as 10 horas (inclusive) e as 24 horas 

(exclusive); Para efeitos de clarificação, o(s) talão(ões) de compra relativo(s) a 

refeições efetuadas entre as 0 horas (inclusive) e as 10 horas (exclusive) não 

será(ão) considerado(s) válido(s) para efeitos de participação na Campanha; 

(ii) Seja(m) apresentado(s) na Campanha, junto do Balcão de Informações do MAR 

Shopping e durante o seu horário de abertura (entre as 10 horas e as 24 horas). 

2.8. No caso de ao alcançar um patamar, já se ter atingido o limite de brindes a oferecer 

nesse respetivo patamar, o cliente não terá direito a esse brinde ou a qualquer brinde 

de substituição, mas poderá continuar a validar as suas faturas e a obter carimbos no 

seu folheto para tentar atingir o patamar seguinte de acordo com as disponibilidades de 

stocks mencionadas na condição 1.3. 

2.9. A(s) fatura(s) não será(ão) suficiente(s) para validação da participação pela 

colaboradora do Balcão de Informações, sendo condição essencial à participação na 

campanha a apresentação ou do(s) talão(ões) de caixa de refeição(ões) ou deste(s) 

acompanhado(s) da(s) fatura(s) de compra de refeição. Sem prejuízo do que antecede, 

o MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de, no seu exclusivo juízo, permitir a 
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validação de participação de clientes que apenas se façam acompanhar de fatura(s) de 

compra de refeição(ões), nos casos em que a falta de apresentação do(s) talão(ões) de 

caixa de refeição(ões) decorra comprovadamente do fato de a(s) refeição(ões) ter(em) 

sido efetuada(s) em Restaurante(s) cujo sistema informático de faturação não permite a 

emissão simultânea de fatura e talão de caixa de refeição. 

2.10. A validação da compra da refeição junto do Balcão de Informações do MAR Shopping 

Matosinhos apenas poderá ocorrer nos casos em que o Cliente apresente o talão de 

caixa de refeição original, não sendo admitidas para validação segundas vias do mesmo. 

2.11. Os Clientes deverão entregar os talões de compra de refeições para obtenção dos 

respetivos carimbos durante o horário de abertura do Balcão de Informações (entre as 

10 horas e as 24 horas), sem prejuízo do disposto na condição 3 do presente 

Regulamento no que concerne aos limites máximos de brindes a atribuir por patamar e 

durante o Período de Campanha.  

2.12. A fila de espera para entrega dos talões de compra de refeições para participação 

encerra impreterivelmente às 24 horas do dia 31 de maio de 2018, podendo, no 

entanto, ser previamente encerrada caso se encontrem esgotados os montantes 

máximos de brindes a atribuir durante o Período de Campanha, conforme previsto na 

condição 3 do presente Regulamento. 

2.13. Concluído o disposto nos números anteriores, serão entregues ao Cliente os respetivos 

brindes de acordo com os patamares atingidos, sem prejuízo da limitação prevista na 

condição 1.5 supra do presente Regulamento. 

2.14. Cada Cliente poderá obter, em cada dia e no seu folheto de fidelização MAR Shopping 

Food Experience, um limite de 2 (dois) carimbos por dia, independentemente do seu 

talão(ões) de compra de refeição(ões) ser de valor superior a EUR 12,00 (doze euros).  

2.15. Os brindes a atribuir não são remíveis em dinheiro. 

 

3. Limitações inerentes à Campanha: 

3.1. Não serão admitidos para participação na Campanha:  

3.1.1. Sócios, administradores, colaboradores e empregados do Centro Comercial 

MAR Shopping Matosinhos, bem como os lojistas e funcionários de todas as 

lojas do MAR Shopping Matosinhos, incluindo o Hipermercado Jumbo 

Matosinhos, a Loja IKEA Matosinhos, Pop Up Stores e os espaços temporários.  

3.1.2. Menores com idade inferior a 16 (dezasseis) anos. 
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3.2. Só serão admitidos talões de compra de refeições realizadas no período da Campanha. 

As refeições efetuadas fora do Período de Campanha encontram-se excluídas do âmbito 

de aplicação da presente Campanha, pelo que, não resultarão na atribuição carimbos 

para a obtenção de brindes.  

 

3.3. Não serão admitidos talão(ões) de compra de refeição(ões) relativos: 

(i) A restaurantes que não estejam identificados no anexo I do presente 

regulamento; 

(ii) A quaisquer refeições efetuadas entre as 0 horas (inclusive) e as 10 horas 

(exclusive). 

3.4. Não serão admitidas para validação pela colaboradora que se encontre no Balcão de 

Informações as segundas vias dos talões de compra de refeições, mas apenas os 

respetivos originais. 

3.5. Não terão direito a aceder à fila de espera, para validação dos talões de compra de 

refeições, os Clientes que, nesse momento, não se encontrem munidos dos respetivos 

talões de compra de refeições, relativos a uma refeição efetuada no período da 

Campanha. O MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de exigir o abandono da 

fila de espera de quaisquer Clientes que não se encontrem munidos de talões de compra 

de refeições destinados a validação no âmbito da presente Campanha e/ou revelem um 

comportamento fraudulento.  

3.6. Serão apenas atribuídos, durante o Período de Campanha, os brindes identificados na 

condição 1.2 do presente regulamento: 

3.6.1. 600 (seiscentas) Saladeiras MAR Shopping Food Experience 

3.6.2. 400 (quatrocentas) Mangas refrigeradoras MAR Shopping Food Experience 

3.6.3. 1.500 (mil e quinhentos) Copos reutilizáveis em policarbonato e inquebráveis 

MAR Shopping Food Experience 

3.6.4. 600 (seiscentos) Conjuntos de Talheres para saladeira MAR Shopping Food 

Experience 

3.7. Serão apenas atribuídos, a cada Cliente, por dia e por folheto um limite máximo de 2 

(dois) carimbos, representado por talão(ões) de compra do valor mínimo de EUR 6,00 

(seis euros) para a obtenção de cada carimbo independentemente do talão(ões) de 

compra de refeição(ões) ser de valor superior a EUR 12,00 (doze euros). 

3.8. O MAR Shopping Matosinhos não assume qualquer responsabilidade na atribuição de 

brindes adicionais caso o limite previsto nesta Campanha se esgote antes do final do 
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Período de Campanha, ainda que tal situação se verifique antes de terem sido 

verificados todos os talões de compra de refeições dos Clientes que, nesse momento, se 

encontrem em fila de espera para a validação no Balcão de Informações do MAR 

Shopping Matosinhos. 

 

4. Validação da participação: A colaboradora do Balcão de Informações, para 

validar a participação do Cliente, deve verificar: 

• Se a refeição foi realizada nos restaurantes do MAR Shopping Matosinhos conforme 

listagem constante do anexo I do presente regulamento; 

• Se cada talão de compra de refeição apresentado é de valor igual ou superior a EUR 

6,00 (seis euros);   

• Se o talão de compras é de uma refeição realizada entre as 10 horas (inclusive) e as 

24 horas (exclusive) do período da campanha;  

• A fila de espera para entrega dos talões de compra de refeições para participação 

encerra impreterivelmente às 24h00 do dia 31 de maio de 2018, sem prejuízo a 

mesma poder ser previamente encerrada durante o Período de Campanha, conforme 

previsto na condição 3 do presente Regulamento. 

 

 

 

 

 

PELA IKEA CENTRES PORTUGAL S.A. 

Matosinhos, 31 de janeiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão de 31 de janeiro de 2018  
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ANEXO 1 
 

Listagem de lojas válidas para participação na campanha 
 
Arcádia - Casa do Chocolate 
Bitoque no Ponto 
Brasa Rio 
Bodegão 
Burger King 
Café Buondi 
Celeiro 
Double T 
Finzi Contini 
Fogo de Chão 
H3 
Häagen-Dazs 
Hipermercado Jumbo (exclusivo refeições) 
IKEA (exclusivo refeições) 
Italian Republic 
Jeronymo 
Joshua´s Shoarma 
Li Yuan 
Llao Llao 
Mar Lounge 
McDonald´s 
Nicola Gourmet 
O Reco da Baixa 
Olá 
Pans&Company 
Pizza Hut 
Quiosque Segafredo 
Risotto 
Sandinha 
Seafood & Fish 
Serra da Estrela 
Slow 
Talho Burger 
Taqueria 
Umi Sushi 
Vitaminas 
Wafflemania 
Wok to Walk 
Yammly 


