CAMPANHA - OFERTA DE COPOS ALUSIVOS À CIDADE EUROPEIA DO
VINHO
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
O Município de Reguengos de Monsaraz vai promover, entre 26 de junho e 28 de
agosto de 2015, a Campanha de Oferta de copos alusivos à Cidade Europeia do
Vinho, que ficará sujeita aos termos e condições seguintes:
1. A presente oferta é válida para todos os consumidores, pessoas singulares,
maiores de 18 anos, que efetuem quaisquer compras de valor igual ou
superior a € 5,00 (cinco euros), nos locais de venda existentes no Mercado
Municipal de Reguengos de Monsaraz, o que inclui lojas e bancas.
2. A presente campanha é válida apenas para as compras efetuadas durante as
sextas-feiras, no horário compreendido entre as 07h00 e as 12h30, de 26 de
junho a 28 de agosto de 2015.
3. Ficam excluídos da presente oferta, a aquisição de tabaco e bebidas
alcoólicas.
4. A presente campanha visa dinamizar o Mercado Municipal de Reguengos de
Monsaraz.
5. Por cada compra efetuada de valor igual ou superior a € 5,00 (cinco euros)
será entregue ao consumidor, pelo comerciante do Mercado Municipal
aderente à Campanha, um vale de oferta de um Copo alusivo à Cidade
Europeia do Vinho.
6. O vale de oferta dá direito a um copo em vidro com gravação com o logotipo
da Cidade Europeia do Vinho.
7. Cada consumidor só poderá usufruir da oferta de um copo por dia.
8. A oferta é limitada ao stock existente.

Página 1 de 3

9. O vale de oferta só é válido para o próprio dia em que for emitido, devendo,
assim, o beneficiário do vale requisitar a sua oferta no próprio dia da
aquisição, junto do Posto de Turismo, sito nas instalações do Mercado
Municipal de Reguengos de Monsaraz, no horário compreendido entre as
08h00 e as 12h30. Para o efeito, o beneficiário deverá fazer-se acompanhar
do respetivo documento de identificação ou outro que permita atestar a sua
identidade, bem como de documento comprovativo da compra tal como
talão de compra ou factura simplificada, no caso de compras em lojas que
possuam meios para tal, ou manuscrito identificativo da compra, no caso de
compras em bancas e restantes lojas.
10.A oferta é pessoal e intransmissível, sendo apenas admitida a utilização do
vale de oferta pelo próprio consumidor.
11.Só serão aceites os originais do vale de oferta, contendo o nome do
consumidor e a data da aquisição perfeitamente legíveis, em devidas
condições, nomeadamente sem estarem rasgados ou rasurados.
12.O número de Vales de Oferta a entregar aos lojistas por cada Sexta-feira de
Campanha é limitado a 20 unidades.
13.O Município de Reguengos de Monsaraz reserva-se o direito de alterar os
presentes Termos e Condições a todo o tempo durante o período da
campanha, bem como penalizar consumidores que violem ou tentem violar
os presentes Termos e Condições.
14.Qualquer tentativa fraudulenta para o não cumprimento na íntegra dos
presentes Termos e Condições invalidará automaticamente o beneficiário de
poder requisitar a presente oferta.
15.Para quaisquer esclarecimentos sobre a oferta, poderá contatar o Posto de
Turismo do Município de Reguengos de Monsaraz, sito nas instalações do
Mercado Municipal, à Rua António José de Almeida, 7200-372 Reguengos de
Monsaraz, Telf.: 266 508 052, e-mail: turismo@cm-reguengos-monsaraz.pt.
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16.Os casos omissos serão resolvidos por despacho do Senhor Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.
17.As presentes normas entram em vigor no dia seguinte após a sua publicitação
no site do Município de Reguengos de Monsaraz: www.cm-reguengosmonsaraz.pt .
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