
 

 

 

Regulamento: 
 
 

Duração do passatempo 

- 1 semana - início dia 19 de outubro (segunda-feira) até dia 25 de outubro (domingo). 
Indicação do vencedor no dia 29 de outubro. 

- O passatempo premiará 1 vencedor; 
 
 

Destinatários 

- Este sorteio será destinado a todos os residentes de Portugal Continental e Ilhas, que sigam 
a página de facebook da marca Mavideo Eletrónica e que cumpram todos os requisitos 
presentes neste regulamento; 

 
 

Regras de participação e atribuição de prémio 

- Para participar no passatempo do facebook, o utilizador tem de: 

• Seguir a página de facebook da Mavideo Eletrónica; 

• Colocar “gosto” na publicação oficial do sorteio; 

• Comentar a publicação, identificando 3 amigos; 

 

- Os participantes podem participar mais do que uma vez e serão consideradas válidas todas as 
tentativas desde que identifiquem sempre pessoas diferentes; 

- O vencedor será sorteado através de uma plataforma online; 

- Não será permitida a participação de empresas, perfis de fãs ou perfis falsos; 

- Qualquer denúncia de terceiros sobre uma participação de perfil falso torna a mesma inválida; 

-  Não serão considerados válidos comentários insultuosos e preconceituosos; 

- Para que a participação seja válida o utilizador terá de aceitar todos os termos presentes 
neste regulamento; 

- O perfil do participante deve estar público no dia do sorteio até à divulgação do nome do 
vencedor. 

- Apenas serão consideradas válidas participações durante o período do passatempo. 

- Este passatempo dirige-se exclusivamente à rede social facebook, qualquer atividade 
relacionada com este sorteio em outra plataforma social, não será válido nem admitido. 

 
 

Prémio 

- O passatempo atribuirá como prémio um Carregador Samsung; 

- O prémio estará disponível para recolha num prazo estimado de 3 semanas na MAVIDEO 
Eletrónica. O prazo para entrega do prémio pode variar para menos ou para mais, conforme a 
disponibilidade dos produtos. Qualquer prazo estimado diferente de 3 semanas será informado 
pela Mavideo Eletrónica ao vencedor; 



 

- O prémio selecionado para entrega não poderá ser alvo de troca por outro de igual espécie ou 
valor monetário; 

- O vencedor aceita que o seu nome e/ou ligação à sua página pessoal possa ser divulgado 
publicamente no âmbito do passatempo caso contrário a sua participação será considerada 
anulada; 

 
 

Ficha técnica do produto 

- Carregador wireless da Samsung, com tecnologia de carregamento rápido; 

- Referência: EP-PG950 

- Cor: preto; 

- Formato conversível (Pad and Stand); 

- Dimensão: 117.4 x 28.6 x 117.4 mm; 

- Peso: 227 g; 

- Conteúdo da embalagem: carregador sem fios conversível, manual de iniciação rápida, conexão 
Micro USB; 

- Compatível com Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge+, Qi 
compatível com Galaxy S6, S6 Edge e dispositivos com certificação Qi; 

 
 

 
Considerações Gerais 

- O vencedor será informado a partir da sua identificação na publicação oficial do sorteio. A 
partir daí a Mavideo Eletrónica contactará o vencedor através do messenger (mensagem 
privada). Será pedido ao vencedor que enviei uma mensagem privada para fornecer dados 
pessoais, caso seja necessário realizar a entrega online, e organizar a entrega do prémio; 

- Caso o participante não responda no prazo de 3 dias úteis através de mensagem privada, a 
participação poderá ser anulada e a Mavideo Eletrónica poderá selecionar outro vencedor; 

-O passatempo só é válido para maiores de idade; 
 
 

 
Outras condições 

- A Mavideo Eletrónica reserva-se do direito de alterar, a qualquer momento, o presente 
regulamento, sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua 
publicação na sua página de Instagram; 

- Ao participar neste passatempo, os concorrentes aceitam automaticamente as condições 
estabelecidas neste regulamento; 

- Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos sejam falsos ou 
que de alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento, nomeadamente 
participações que indiciem a utilização de programas que permitam a inscrição automática ou a 
criação de e-mails pontuais criados para o efeito; 

- O vencedor não se pode opor à divulgação dos seus dados, a não ser que abdique do prémio; 



 

- A Mavideo Eletrónica eliminará e denunciará perante a entidade Facebook todos os 
participantes que pratiquem atos ilícitos e que não cumpram o regulamento ou cuja conduta 
não se adeque ao bom ambiente e segurança do passatempo; 

- Apesar da Mavideo Eletrónica se esforçar por garantir a maior segurança possível na recolha 
dos dados solicitados, a Internet não permite garantias de segurança e, como tal, não é 
possível garantir a segurança completa, correndo o risco de os dados fornecidos serem vistos, 
utilizados ou alterados por terceiros não autorizados; 

- Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada segundo o 
exclusivo critério e arbítrio da Mavideo Eletrónica. Se detiver alguma dúvida relativa ao 
regulamento deste passatempo   solicitamos    que envie    uma    mensagem    via    e-mail  
para mavideo@mavideo.pt 

 
 

Outubro de 2020. 

Mavideo 
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