
1. ÂMBITO
Este passatempo insere‐se no âmbito das ações promocionais da marca MÓVEIS GASPARES nas suas contas de 
Facebook e Instagram.

2. PRESSUPOSTOS
Esta promoção apela a seguir as contas de Facebook e Instagram da marca, apela ao like, comentário, 
identificação e partilha da publicação do GIVEAWAY DE NATAL “Ganhe um lugar especial!”.

3. DURAÇÃO 
Este GIVEAWAY DE NATAL decorrerá de dia 1 a 26 de dezembro de 2022. 

4. DESTINATÁRIOS 
Poderão participar nesta promoção todas as pessoas com: 
• Idade igual ou superior a 18 anos; 
• Residência em Portugal Continental ou nas Ilhas da Madeira e Açores; 
• Contas válidas em Facebook e Instagram (de acordo com a conta com que participa);
• Que sejam seguidores da conta do Instagram e/ou Facebook da MÓVEIS GASPARES, aqui:
https://www.instagram.com/moveisgaspares/?hl=pt) e aqui: https://www.facebook.com/moveis.gaspares, e que 
tenham feito like, identificação, comentário e partilha do post  do GIVEAWAY DE NATAL “Ganhe um lugar 
especial!” em uma ou em ambas as plataformas;
•Todos os indivíduos que preencham os requisitos descritos estarão aptos a participar no giveaway, desde que 
cumpram as regras de participação.

5. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 
• Cada participante tem de seguir a nossa conta de Instagram e/ou Facebook, de acordo com a rede social onde 
está a participar. 
• No Facebook, terá, além de gostar da página, de gostar do post, partilhar e comentar o post identificando um 
amigo.
• No Instagram, terá, além de gostar da página, gostar do post, partilhar num storie, identificando a página e 
comentar o post identificando um amigo.
• Cada utilizador pode participar as vezes que quiser, identificando  sempre pessoas diferentes.
 

REGULAMENTO



6. FORMA DE ELEIÇÃO DO VENCEDOR 
• Para cada rede social, Facebook e Instagram, cada entrada será atribuído um número internamente, e será 
sorteado um vencedor para o facebook e outro para o instagram. 
• Facebook - sorteado o número, serão verificadas as condições de participação. Caso as condições não se 
verifiquem, proceder-se-á imediatamente a um novo sorteio, até que se confirmem todas as condições de 
participação. 
• Instagram - sorteado o número, serão verificadas as condições de participação. Caso as condições não se 
verifiquem, proceder-se-á imediatamente a um novo sorteio, até que se confirmem todas as condições de 
participação. 
• Os sorteios serão realizados no dia 30/12/2022 na sede da empresa MÓVEIS GASPARES, perante a gerência, 
equipa de vendas e todos os clientes ou participantes que queiram estar presentes.
 
7.  PRÉMIO 
• Haverá 1 (um) vencedor por cada rede social, um total de 2 (dois) vencedores do GIVEAWAY DE NATAL “Ganhe 
um lugar especial!”. Um vencedor entre todos os participantes da página de Facebook; e um vencedor entre 
todos os participantes da página de Instagram.
• Será sorteado um Puff por cada rede social.
• Cada vencedor poderá escolher o seu prémio de entre os modelos Milenio, Parker e Rinno, e de acordo com as 
opções de tecido e cor disponíveis.
• Os produtos podem ser consultados aqui:
Puff Milenio: https://www.moveisgaspares.pt/produto/puff-milenio/
Puff Parker: https://www.moveisgaspares.pt/produto/puff-parker/
Puff Rinno: https://www.moveisgaspares.pt/produto/puff-rinno/

8.  ENTREGA OU ENVIO DO PRÉMIO 
• O vencedor de cada sorteio será contatado via Instagram ou Facebook, de acordo com a origem da sua 
participação.
• Após o contacto serão solicitados os dados de identificação pessoal: Cartão do Cidadão, endereço de email, 
morada e telefone;
• A recusa de fornecer os dados de identificação pessoal, os dados de email, telefone e morada pode inviabilizar 
a entrega ou envio do prémio, pelo que desclassificará automaticamente o participante; 
• Os dados pessoais destinam-se apenas a fazer prova de identidade, sendo destruídos após o levantamento do 
prémio;
• O prémio terá de ser levantado na sede da empresa MÓVEIS GASPARES e/ou os custos do transporte são a 
cargo do(s) vencedor(es).

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
• A MÓVEIS GASPARES reserva‐se o direito de, após verificar a existência de qualquer violação do presente 
regulamento ou qualquer indício de participação fraudulenta, anular a participação em causa;
• A MÓVEIS GASPARES reserva‐se o direito de alterar os presentes Termos e Condições sem necessidade de aviso 
prévio, mediante a publicação dos novos Termos e Condições deste Regulamneto no nosso website e redes 
sociais;
• As dúvidas relativas ao passatempo serão esclarecidas online no Facebook da MÓVEIS GASPARES; 
• Todas as dúvidas sobre a interpretação dos termos e condições e casos omissos relativos ao passatempo serão 
analisadas e decididas pela gerência da MÓVEIS GASPARES.

www.moveisgaspares.pt


