GIVEAWAY “FAMALICÃO X VITÓRIA SC – Taça de Portugal”
(OFERTA DE 10 BILHETES)

1. O passatempo/giveaway “Famalicão x Vitória SC – Liga NOS” é uma ação promocional organizada
pela Cardan – Representações Automóveis SA, na rede social Instagram e Facebook.
2. Duração do Passatempo
O passatempo decorre entre o dia 05 de Fevereiro de 2020 e o dia 7 de Fevereiro de 2020.
3. Destinatários do Passatempo
O passatempo destina-se a todos os utilizadores do Facebook residentes em Portugal Continental ou Ilhas
com idade igual ou superior a 18 anos.
4. Elegibilidade
Não são elegíveis para participar neste passatempo colaboradores internos da Cardan ou pessoas coletivas
(perfis de marcas).
Apenas será sorteado um prémio para um vencedor.
Mecânica do Passatempo
Para a inscrição no passatempo ser considerada válida, é obrigatório o cumprimento do seguinte:
1. Fazer like na conta de Facebook da Cardan;
2. Partilhar (modo público) a publicação do Giveaway;
3. Comentar a publicação do Giveway, identificando 3 (três) amigos.
Caso algum dos passos acima indicado não seja cumprido, o participante será automaticamente excluído do
sorteio.
É permitido participar mais do que uma vez, desde que se efetue a identificação de 3 amigos diferentes em
cada comentário.

Após apuramento do cumprimento das regras de validação, serão seleccionados 10 (dez) participantes
através de plataformas de extração e seleção aleatória de comentários validados (fanpagekarma.com para o
Facebook).
5. Prémio
Serão sorteados, entre as participações válidas, 10 (dez) bilhetes no total.
Cada vencedor vai usufruir de 1 (um) bilhete individual para assistir ao jogo entre o FC Famalicão e o Vitória
SC no dia 8 de fevereiro pelas 15:30h a contar para a 20ª Jornada da Liga NOS. Os bilhetes são válidos para a
bancada Porminho.
O prémio não pode ser trocado pelo seu valor nominal.
6. Atribuição do Prémio
O vencedor será comunicado até 1 (um) dia útil após o término do passatempo na conta de Facebook da
Cardan.
Os vencedor anunciado deve contactar a Cardan por mensagem privada, por forma a combinar o
levantamento dos prémios. No seguimento do processo de levantamento dos prémios, a Cardan verificará a
identificação do respectivo vencedor. A entrega dos convites será realizada no dia 7/02 a partir das 15:00h
até às 18:30h e no dia 8/02 das 9:00h até às 12:00h.
Os prémios atribuídos devem ser levantados nas instalações da Cardan/Hyundai, sita Avenida Eng. Pinheiro
Braga 41, 4760-089 Vila Nova de Famalicão
7. Considerações Gerais
A Cardan – Representações Automóveis SA, reserva-se ao direito de utilizar as participações recebidas para
efeitos de comunicação nos meios online e offline.
Não serão consideradas participações com dados falsos ou que de alguma forma tentem adulterar as regras
do regulamento, nomeadamente participações que indiciem a utilização de programas que permitam a
inscrição automática ou outras práticas contrárias a boa conduta.
A Cardan – Representações Automóveis SA não se responsabiliza pela impossibilidade de participação na
ação devido a falhas de ordem técnica, erros de rede, impossibilidade ou dificuldade de acesso ao Instagram,
nem sobre a sua compatibilidade com os sistemas operativos, programas informáticos utilizados para aceder
à Internet, respetivas configurações dos terminais e/ou capacidade de acesso à internet dos participantes.

Braga, 5 de fevereiro de 2019

