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Regulamento 
Da sua boleia tratamos nós! 

 
 
1. Empresa Promotora  

Ingka Centres Portugal S.A.  número único de pessoa coletiva e matrícula 507161025, 

com sede na Avenida Dr. Óscar Lopes 4450-337 Leça da Palmeira, Matosinhos, vai levar a 

cabo no dia 29 de novembro de 2019, das 10:00h-23:59h, uma campanha comercial 

denominada "Da sua boleia tratamos nós!", a qual obedecerá aos termos e condições 

abaixo descritos. 

 

2. Participantes  

2.1. Esta campanha destina-se a clientes do Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos 

com idade igual ou superior a dezoito anos, que realizem, apenas no dia 29 de novembro 

de 2019, compras que perfaçam um total igual ou superior a 50€ (cinquenta euros), nas 

lojas do Centro Comercial, excetuando-se para o efeito as compras efetuadas através de 

cartões presentes, talões de jogos de sorte/azar, pagamentos de serviços de televisão, 

internet e telefone, pop up stores e espaços temporários.  

 

2.2. Não será admitida a participação na presente campanha de (i) administradores ou 

empregados, funcionários ou colaboradores da sociedade promotora da campanha; bem 

como (ii) não será, da mesma forma, admitida a participação dos funcionários de lojas do 

Centro Comercial acima identificado. 

Poderão ser excluídos do passatempo, sem aviso prévio, designadamente: 

• Participações com recurso a dados de registos falsos, imprecisos ou incompletos; 

• Participações que atentem contra a dignidade humana, incentivem ou façam apelo à 

violência ou atividades ilegais e criminosas, contenham linguagem obscena ou conteúdos 

pornográficos, ou que, de qualquer outra forma, atentem contra a lei ou suponham um 

prejuízo para terceiros; 

• Quaisquer participações que não cumpram os requisitos elencados no presente 

Regulamento; 

 

3. Mecânica Campanha  

3.1. A campanha decorre no dia 29 de novembro de 2019 das 10h00 às 23h59 ou até ao 

limite do stock existente de 200 (duzentos) códigos Kapten.  
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3.2. O MAR Shopping Matosinhos oferece um código promocional Kapten, no valor de 8€ 

(oito euros), aos clientes que apresentem, no Balcão de Informações, faturas de valor igual 

ou superior a 50€ (cinquenta euros), referentes ao dia 29 de novembro de 2019.  

 

3.3. Para poder usufruir do código promocional o cliente tem obrigatoriamente que se 

registar na aplicação da Kapten e ser possuidor de um cartão de crédito válido 

(considerando que a aplicação assim o determina).  

 

3.4. O código promocional Kapten tem que ser levantado no dia 29 de novembro de 2019 

sendo limitado ao valor de 8€ (oito euros); caso o valor da viagem seja superior o cliente 

terá que suportar o restante; caso o valor da viagem seja inferior, não serão devolvidos 

quaisquer montantes, sendo o código válido somente para 1 (uma) viagem. 

 

4. Condições de Participação 

Constituem cumulativamente condições de participação na presente campanha:  

 

4.1. Esta campanha destina-se aos clientes do Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos 

com idade igual ou superior a dezoito anos.  

 

4.2. Os clientes têm de efetuar compras no Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos, 

de valor igual ou superior a 50€, com exceção dos espaços e serviços indicados no ponto 

2.1. do presente regulamento.  

 

4.3. Poderão ser utilizadas diversas faturas de valor inferior a 50€ (cinquenta euros) desde 

que a soma das mesmas resulte num valor global igual ou superior a 50€ (cinquenta 

euros). Caso o valor total seja superior a 50€ (cinquenta euros), cada participante poderá 

receber apenas um código promocional.    

 

4.4. Só serão aceites para efeitos de participação na campanha, as faturas com data de 

29 de novembro de 2019.  
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4.5. O código promocional tem de ser levantado no dia 29 de novembro de 2019 no Balcão 

de Informações, Piso 0, junto a uma colaboradora presente para este efeito.  

 

4.6. Cada participante pode apenas receber um código promocional. O Código promocional 

poderá ser utilizado exclusivamente no dia 29 de novembro de 2019.  

 

4.7. Para efeitos de participação na presente campanha e por forma a ser possível o efetivo 

controlo das participação no âmbito do disposto no número anterior, o participante 

concorda com o tratamento dos seus dados com a finalidade de execução da campanha. 

Estes dados serão guardados em servidores dentro da união europeia, por um período de 

24 (vinte e quatro) meses. 

 

4.8. O cliente tem que descarregar a aplicação da Kapten para poder usufruir do código, 

sendo um dos requisitos, um número de cartão de crédito válido. A única forma de 

utilização do código promocional é através da aplicação da Kapten. 

 

 

5. Condições de Exclusão 

Constituem causa de exclusão à presente campanha:  

 

5.1. Idade inferior a dezoito anos.  

 

5.2. A não apresentação dos originais das faturas do dia 29 de novembro de 2019.  

 

5.3. O cliente não ter a aplicação Kapten. Pode efetuar a instalação com a ajuda da 

assistente do Balcão de Informações do MAR Shopping de Matosinhos.  

 

5.4. O não cumprimento de quaisquer condições constantes do presente Regulamento. 

 

6. Validação das Faturas 

6.1. No momento da validação das faturas na campanha o cliente terá que fazer prova da 

sua identidade através da apresentação do seu cartão de cidadão ou bilhete de identidade.  
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6.2. A validação das faturas deverá ser efetuada no Balcão de Informações do MAR 

Shopping Matosinhos, no piso 0, com uma promotora designada para este efeito.  

 

6.3. Só serão aceites faturas originais, não sendo válidos talões comprovativos de 

pagamento por cartão de crédito ou débito, segundas vias e/ou duplicados, fotocópias e 

notas de encomenda, consultas de mesa dos talões de compra e talões de troca/faturas 

de devolução.  

 

 

6.4. Caso sejam apresentadas faturas originais referentes a compras que beneficiem de 

descontos ou que resultem de campanhas de acumulação de pontos ou cheques/cartões 

presente das lojas, o valor a considerar será o valor efetivamente pago pelo cliente na loja.  

 

6.5. Nas faturas deverão constar, de forma legível: o número da fatura, a data da compra 

e a loja do MAR Shopping Matosinhos onde a compra foi realizada e o seu valor. 

 

6.6. As faturas só poderão ser utilizadas uma única vez para efeitos desta campanha, 

sendo carimbadas nos Balcão de Informações e inviabilizadas para mais participações.  

 

6.7. Cada Cliente ao aderir à campanha está a dar consentimento expresso e sem reservas 

para que a Promotora da campanha guarde dados para efeitos exclusivos da presente 

campanha, e apenas durante o período em que a mesma decorre.  

 

6.8. Os dados rececionados serão guardados em local seguro, com sigilo e de restrito 

acesso.  

 

7. Código Promocional Kapten 

7.1. A troca das faturas pelo código promocional Kapten implica um valor mínimo de 50€ 

em compras, efetuadas no dia 29 de novembro de 2019 no MAR Shopping Matosinhos. O 

código promocional tem que ser levantado no dia 29 de novembro de 2019 e usado no 

mesmo dia.  

 

7.2. Após a validação das faturas, em conformidade com o regulamento da campanha, o 

cliente recebe um código promocional Kapten no valor de 8€ (oito euros).  
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7.3. O código promocional Kapten de 8€ (oito euros) é entregue ao cliente no momento da 

apresentação das faturas de compra, desde que se verifique o cumprimento de todos os 

requisitos descritos no presente regulamento.  

 

7.4. O código promocional tem de ser inserido na aplicação, em: Menu > Separador 

promoções e créditos. Uma vez inserido o código, o valor ficará disponível e ativo no Cesto, 

com validade apenas para dia 29 de novembro de 2019.  

 

7.5. Cada participante pode apenas receber um código independentemente de ter mais 

faturas válidas.  

 

7.6. Os códigos promocionais Kapten não são convertíveis em dinheiro.  

 

7.7. Caso o valor da viagem seja superior a 8€ (oito), o cliente terá de suportar o valor 

excedente.  

 
7.8. O código é válido apenas para 1 (uma) viagem e tem de ser utilizado no dia 29 de 

novembro de 2019.  Caso o cliente deixe expirar o código promocional não haverá lugar a 

qualquer troca, devolução ou reembolso.  

 

7.9. O cliente deve inserir o código promocional na aplicação Kapten, no momento em que 

o mesmo lhe é entregue. Posteriormente não serão aceites quaisquer tipo de reclamações 

referentes ao código.  

 

7.10. A atribuição dos códigos promocionais termina se for atingido o número de códigos 

determinados para a campanha (200), mesmo que tal venha a ocorrer antes do período 

de final da campanha. Neste caso o MAR Shopping Matosinhos suspenderá de imediato a 

campanha.  

 

8. Disposições Finais 

8.1. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras desta campanha 

poderão resultar na exclusão do participante. Assim, não serão consideradas válidas as 

participações em que os dados fornecidos indiciem dúvidas e/ou sejam considerados falsos, 

ou que de alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento.  

 

8.2. É proibida a participação na presente campanha para fins contrários à Lei, que 

suponham um prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, dignidade, 
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imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito reconhecido 

legalmente.  

 

8.3. A sociedade promotora da presente campanha declina qualquer responsabilidade por 

erros não grosseiros na transmissão de informação respeitante à campanha.  

 

8.4. Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser 

esclarecidas, analisadas e decididas pela sociedade promotora da presente campanha.  

8.5. Qualquer reclamação ou esclarecimento de dúvidas deverá ser esclarecida com a 

administração do Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos. 

 

8.6. Os termos e condições da presente campanha ficam sujeitos à lei portuguesa. 

Quaisquer litígios, diferendos ou conflitos referentes à interpretação, validade ou 

cumprimento do presente Regulamento ficam sujeitos à jurisdição e competência do foro 

da comarca do Porto.  

 

9. A participação implica ainda a total aceitação: 

9.1. A participação na campanha implica o conhecimento e a aceitação automática dos 

termos e condições apresentados neste regulamento.  

 
9.2. De todas as decisões da organização que sejam necessárias tomar para ir apurando o 

modelo da Campanha.  

 

10. Alteração do Regulamento 

Todos os pontos do presente regulamento poderão ser alterados a qualquer momento pela 

sociedade promotora, sem aviso prévio, sendo, no entanto, as alterações devidamente 

divulgadas.  

 

11. Cancelamento da Campanha 

O MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de, a qualquer momento, cancelar a 

presente campanha.  

 

12. Responsabilidade da Empresa Promotora 

 
12.1. Modificações e/ou anexos: A Promotora reserva-se o direito de efetuar alterações ou 

aditar anexos posteriores sobre o funcionamento da campanha, sempre que os mesmos 

se justifiquem ou não prejudiquem os participantes, e que sejam devidamente 

comunicados aos mesmos.  
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12.2. Em nenhuma circunstância poderão ser imputadas responsabilidades à Promotora 

por registos perdidos, atrasados, mal endereçados, danificados, inválidos, extraviados ou 

corrompidos, por motivos que não lhe sejam imputáveis. A promotora considera-se 

igualmente alheia a qualquer acontecimento de força maior (tais como impedimentos 

relacionados com a Kapten), que possa condicionar ou afetar o gozo e/ou usufruto, total 

ou parcial, de qualquer dos prémios atribuídos.  

 
12.3. A Promotora declina toda e qualquer responsabilidade caso se verifique qualquer um 

dos casos acima mencionados.  

 
12.4. Caso a campanha não se possa realizar, quer seja por fraudes detetadas no mesmo, 

erros técnicos, ou qualquer outro motivo que ultrapasse o controlo da empresa promotora 

e que afete o normal decorrer da campanha, a Promotora reserva-se o direito de cancelar, 

modificar e/ou suspender a mesma.  
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