Campanha "Via Verde Boleias – Super Bock Super Rock"

Esta campanha é uma iniciativa da Via Verde Serviços, S.A., como número único de matrícula e de
pessoa coletiva 509 039 863, com sede na Quinta da Torre da Aguilha, Edifício BRISA, 2785-599
São Domingos de Rana, matriculada na Conservatória do registo Comercial de Cascais, com o
capital social de € 50.000.00 (cinquenta mil euros) (doravante “VVS”).
Através desta campanha, a VVS pretende oferecer 30 (trinta) lugares de estacionamento, no
Parque Tejo, junto ao recinto do festival Super Bock Super Rock, aos primeiros 30 utilizadores do
Via Verde Boleias que realizarem uma boleia com 2 (dois) ou mais passageiros, para além do
condutor, no grupo do Festival Super Bock Super Rock, através da app ou website “Via Verde
Boleias”.
Os primeiros 30 utilizadores, com direito a atribuição de lugar de estacionamento, poderão entrar
e sair do parque de estacionamento do Parque do Tejo, de forma gratuita entre as 16h do dia 19
de julho e as 7h do dia 22 de julho.
Ao participar nesta campanha, todos os participantes declaram concordar com o presente
regulamento e aceitar os seus termos (doravante “Regulamento”).
1. Condições de Participação
1.1 A campanha “Via Verde Boleias – Super Bock Super Rock” é promovida pela VVS e dirige-se a
todos os clientes Via Verde Boleias que:
a) sejam pessoas singulares; e
b) realizem uma boleia com 2 (dois) ou mais passageiros para além do condutor no grupo
do Festival Super Bock Super Rock.
1.2 Não podem participar nesta campanha clientes Via Verde Boleias que se encontrem em
incumprimento com alguma das obrigações decorrentes dos Termos e Condições de
Utilização do Serviço Via Verde Boleias.
1.3 É expressamente proibido assumir a identidade de outra pessoa, atuar ilicitamente em nome
e representação de outrem, ou desrespeitar quaisquer uns dos Termos e Condições
constantes do site boleias.viaverde.pt.
1.4 Para efeitos de premiação desta campanha, não são aceites boleias com menos de 2 (dois)
passageiros, para além do condutor.
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2. Duração
2.1 A campanha decorre entre dia 20 de junho de 2018 e 16 de julho de 2018.
2.2 Só são considerados válidos para participar na Campanha “Via Verde Boleias – Super Bock
Super Rock”, as primeiras 30 boleias criadas dentro do período indicado no ponto
antecedente e que venham efetivamente a ser realizadas com 2 (dois) ou mais passageiros,
para além do condutor.
3. Como Funciona
3.1 Para usufruir desta campanha, o cliente Via Verde Boleias deverá reunir as condições
descritas no ponto 1.1 do presente Regulamento, devendo ainda seguir os seguintes passos:
1º - Criar uma boleia no grupo “Super Bock Super Rock”.
2º - Conseguir pelo menos 2 (dois) passageiros para a boleia em questão.
3º - Realizar a boleia na data agendada.
3.2 Para usufruir do estacionamento gratuito, o vencedor deve utilizar o veículo com o qual criou
a boleia para aceder ao parque de estacionamento.
3.3 Os vencedores serão contactados por e-mail até dia 18 de julho.
4. Privacidade e Proteção de Dados
Ao

presente Regulamento aplica-se a Política de Privacidade disponível
https://boleias.viaverde.pt/BoleiasResources/Politica_de_Privacidade.PT.pdf.

em

5. A VVS Não Responde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

por perdas, danos, furtos, atrasos ou qualquer outra circunstância imputável a terceiros que
possam afetar a entrega do prémio;
por eventuais danos ou prejuízos resultantes da atribuição, aceitação, utilização e/ou
rejeição do prémio atribuído;
por registos perdidos, atrasados, inválidos ou corrompidos, que determinem a exclusão da
participação na campanha;
por falhas técnicas de qualquer tipo, entre outras, falhas de acesso à Internet;
pela anulação de participações nos termos previstos no presente Regulamento;
pela não atribuição de reembolso em consequência de deficiência ou omissão nos dados
pessoais fornecidos pelos participantes.
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6. Disposições Gerais
6.1 O presente Regulamento deverá ler-se em articulação com os Termos e Condições de
Utilização
do
Serviço
Via
Verde
Boleias
(disponíveis
em
https://boleias.viaverde.pt/BoleiasResources/TeC_Boleias.PT.pdf), sendo estes aplicáveis
em tudo o que aqui não estiver previsto.
6.2 A VVS reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, o presente
Regulamento mediante a respetiva publicação na página de Termos e Condições do site
boleias.viaverde.pt, entrando as novas regras em vigor desde a publicação.
6.2 As participações aceites até ao momento da eventual alteração deste Regulamento
permanecerão válidas sem necessidade de qualquer ato complementar ou retificativo.
6.3 A VVS reserva-se, igualmente, o direito de suspender ou cancelar a Campanha “Via Verde
Boleias – Super Bock Super Rock”, sem aviso prévio e sem compensações previstas para os
participantes e/ou votantes.
Para questões relacionadas com a Campanha “Via Verde Boleias – Super Bock Super Rock”, por
favor, contacte-nos através do e-mail: cliente@viaverde.pt.
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