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 REGULAMENTO  
EXPERIMENTE GRÁTIS HYGIENET 

 
 

 
Laboratórios Sarbec, Lda, (doravante designada por “Corine de Farme”), com sede no Edifício Norcentro, 
Estrada Nacional 10, Km 127, Bloco D 2615-042 Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca do Ribatejo 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de Pessoa Coletiva e de 
Matrícula 502330155 organiza uma campanha de âmbito nacional com o titulo de “Experimente Grátis 
Hygienet” que estará em vigor de 01 de março de 2020 a 31 de outubro de 2020 e cujo objetivo é 
reembolsar a compra dos seguintes produtos: 
 

Descrição do produto Código de barras Valor máximo reembolso 

Leite de Limpeza 3468080783324 5,99€ 

Pomada com Óxido Zinco 3468080783393 5,99€ 

  
A promoção será válida até ao final do período promocional ou até que os primeiros 200 reembolsos sejam 
validados, o que acontecer primeiro. 
 
A Corine de Farme contratou a Felicitas Publicidade – Portugal, Lda, (doravante designada por “FELICITAS”), 
com sede na Estrada de Queluz 91 A, união das freguesias de Carnaxide e Queijas, concelho de Oeiras, para 
a gestão da presente campanha e para o processamento dos reembolsos. 
 
 
1  ÂMBITO E DURAÇÃO.  
 
A promoção de âmbito nacional estará ativa desde 01 de março de 2020 a 31 de outubro de 2020 sendo 
esta a data limite tanto para a aquisição do produto promocional anteriormente mencionado, como para 
enviar o cupão de participação. 
 
O prazo para envio do comprovativo de participação terminará a 31 de outubro de 2020. Mas serão aceites 
participações recebidas até 10 dias após 31 de outubro de 2020, desde que o produto adquirido esteja 
dentro da data da promoção, até 31 de Outubro de 2020. 
Não serão aceites pedidos posteriores a esta data e que não cumpram com os requisitos estabelecidos.  
Não serão aceites reclamações relativas a esta promoção após 31 de dezembro de 2020. 
 
2 PARTICIPAÇÃO. 
 
Poderão participar na promoção todas as pessoas, maiores de 18 anos, residentes em território nacional 
português, com IBAN de Portugal, que adquiram o produto promocional anteriormente indicado e que 
cumpram todos os requisitos para participação indicados no presente regulamento. 
 
Não poderão participar na presente promoção os proprietários, funcionários e familiares dos funcionários 
da Corine de Farme e da FELICITAS; nem os funcionários, familiares ou colaboradores das empresas 
fornecedoras intermediárias que comercializam o produto objeto da Promoção. Além disso, a Corine de 
Farme reserva-se o direito de exercer as ações que julgar apropriadas para evitar que especulações ou 
sistemas de negócios sejam estabelecidos nesta promoção. 
 
O mero fato de participar desta promoção implica a aceitação do regulamento sem reservas e os critérios da 
Corine de Farme em relação à resolução de qualquer questão derivada dessa promoção. 
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Leite de Limpeza 3468080783324 

Pomada com Óxido Zinco 3468080783393 

 
 
 
3. MECÂNICA DA PROMOÇÃO. 
 
Para poder participar na Promoção, o participante deve ter em conta as características que se detalham de 
seguida: 
 

a) Comprar numa loja Continente, E´Leclerc, Jumbo, My auchan, Pão de Açucar, Pingo Doce, 
Intermarché, Dia ou Minipreço, entre 01 de março de 2020 a 31 de outubro de 2020, um Leite de 
Limpeza (código de barras 3468080783324) ou Pomada com Óxido Zinco (código de barras 
3468080783393). 
 

b) Enviar a seguinte informação para o email: promocoes@felicitaspt.com  
 

o Uma digitalização/fotografia da fatura da compra do produto (onde seja visível e nítida a 
informação do produto adquirido, data e local de compra). 

o Nome completo*, data de nascimento*, morada*, código postal*, localidade postal*, 
telemóvel*, email*, NIF* e IBAN** (que deve ser português).  

 
*Campos de preenchimento obrigatório  

**Exclusivo para procedimento da transferência bancária do reembolso correspondente. 

 
 
A presente promoção finalizará de forma antecipada caso se realizem os 200 reembolsos disponíveis. 
 
Apenas se realizará um reembolso por pessoa singular/IBAN. 
 
Apenas serão aceites participações em nome individual. Não serão aceites participações ou faturas em 
nome de empresas. 

 
Os pedidos que não cumpram as condições gerais da promoção ou que contenham dados incompletos ou 
errados, serão considerados inválidos.  
 
4. REEMBOLSO 
 
Uma vez recebida e comprovada toda a documentação, a Felicitas realizará o reembolso do valor 
correspondente ao valor pago (até um máximo de 5,99€) pelo produto adquirido através de transferência 
bancária para o IBAN indicado pelo participante. As transferências serão efetuadas até 30 dias úteis após a 
receção e validação da participação. 
 
O Participante não terá direito a reembolso quando:  

 
a. não tenha efetuado a compra da forma estabelecida no presente regulamento; 

 
b. não tenha enviado corretamente os dados pessoais do participante; 
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c.  não envie uma digitalização/fotografia da fatura de compra completa; 
 

d. tenha adquirido o produto fora do prazo da promoção indicado na cláusula 1; 
 

e. Não tenha enviado a sua participação juntamente com a digitalização/fotografia da fatura de 
compra até 10 dias após o fim da promoção 31 de outubro de 2020; 

 
f. Participe através de terceiros. 

 
O reembolso será efetuado ao participante unicamente se este cumprir todos os requisitos presentes no 
regulamento da Promoção. 
 
Ao solicitar o pedido de reembolso, o participante confirma que aceita estas condições gerais e confirma 
que é o comprador legitimo do produto promocional.  
 
 
 
5. PROTEÇÃO DE DADOS DE CARACTÉR PESSOAL 
 
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é Laboratórios Sarbec, Lda, (designada por “Corine 
de Farme”), com sede no Edifício Norcentro, Estrada Nacional 10, Km 127, Bloco D 2615-042 Alverca do 
Ribatejo, freguesia de Alverca do Ribatejo registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o 
número único de Pessoa Coletiva e de Matrícula 502330155.  
 
Corine de Farme irá solicitar-lhe os seguintes dados pessoais para fins de gestão da promoção a realizar: 
Nome, data de nascimento, morada completa, telemóvel, email, NIF e IBAN. 
Apenas terão acesso aos seus dados pessoais entidades cuja colaboração seja indispensável à prestação 
do(s) serviço(s) que subscreve, como entidades subcontratadas como é o caso de agência que fará a gestão 
da promoção. 
 
Caso necessite de entrar em contacto, poderá fazê-lo através do seguinte email: 
promocoes@felicitaspt.com 
 
 
5.1. Durante quanto tempo conservaremos os seus dados pessoais? 

 
Apenas mantemos os seus dados pessoais pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual 
foram facultados ou para atender aos requisitos legais ou regulamentares.  
 
Os dados pessoais que nos forneceu serão armazenados até dia 31 de janeiro de 2021. Após essa data serão 
eliminados permanentemente. 
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6. GERAL: 
 
Corine de Farme reserva-se o direito de modificar, corrigir ou cancelar esta promoção sem aviso prévio. Não 
obstante o acima exposto, comunicará qualquer modificação o mais breve possível, dando a mesma difusão 
e publicidade que o presente Regulamento.  
 
Esta promoção reger-se-á pela legislação portuguesa. Em caso de conflito, somente os tribunais da cidade 
de Lisboa serão competentes. 
 
Caso existam problemas ou incidentes na interpretação deste Regulamento ou no desenvolvimento da 
promoção, os critérios aplicados pela Corine de Farme serão aplicados, submetendo-se em caso de conflito 
aos Tribunais de Lisboa, expressamente renunciando as partes a qualquer outro poderia corresponder a 
eles. 
Qualquer litígio resultante da interpretação ou cumprimento destas regras será submetido aos Tribunais da 
cidade de Lisboa, renunciando expressamente a qualquer outra jurisdição que possa ser aplicada, exceto 
que, no caso de litígio com os consumidores, outro o Juiz ou Tribunal que corresponde ao domicílio do 
consumidor. 
  
A participação nesta promoção implica a aceitação na íntegra sem reservas deste Regulamento, o qual será 
tornado público antes do início da promoção. Não se aceitará nenhuma objeção ao seu conteúdo. 
 

 
Alverca do Ribatejo, 03-06-2020 


