Caça ao Tesouro Farnell” (doravante “Competição”)
Termos e Condições

1. Esta "Caça ao Tesouro Farnell” (“Competição”) é gerida pela Premier Farnell UK Limited, sita
em Farnell 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ Inglaterra (doravante referida como a
Organizadora) de acordo com os seguintes termos e condições (os T&C).
2. Ao entrar nesta Competição, pressupõe-se que todos os participantes (“Participantes”) leram,
aceitaram e concordaram em reger-se por estes T&C. Recomenda-se que os Participantes
leiam estes T&C antes de entrarem na Competição e imprimam e mantenham em segurança
uma cópia dos T&C. A Organizadora reserva-se o direito de rever os T&C de tempos em
tempos. Serão publicados T&C revistos em e uma das condições para a participação na

Competição é que os Participantes aceitem respeitar tais alterações esporádicas.

3. Qualquer Participante (sujeito aos T&C) da Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa,
Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Israel, Letónia,
Lituânia, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, pode participar nesta Competição. Os
Participantes que não cumpram nenhum dos requisitos definidos nos T&C ou que não se
encontrem nestes países/áreas não podem participar.
4. Não é necessário realizar qualquer Aquisição para participar na Competição.
5. Todos os horários definidos nestes termos têm como referência o Reino Unido (zona horária
GMT+1)
6. Não seremos responsáveis por inscrições que não sejam recebidas por alguma razão,
incluindo erros técnicos, píxeis ou plugins instalados no dispositivo do participante, que
possam bloquear a receção de informação ou ter efeito nos resultados da competição.
7. A Competição decorrerá das 00h01 (Hora do Reino Unido) de 14/06/2022 até às 23h59 (Hora
do Reino Unido) de 17/08/2022. (“Campanha de Competição”), qualquer Participante válido
pode participar, ao inscrever-se na Competição publicada no Micro-site da Competição.
8. A Competição seguirá o seguinte formato:
a. Registo antes de 05/07/2022, visto que não serão aceites inscrições depois desta data.
b. Finalidade da Competição: Os participantes devem recolher pistas que são enviadas
por e-mail semanalmente entre 06/07/22 e 02/08/2022. Assim que todas as pistas
tenham sido enviadas e recolhidas, os Participantes devem então responder
corretamente a um quiz que vai estar disponível de 02/08/2022 até 15/08/2022 para
poderem ter a oportunidade de ganharem um dos prémios.
9. Para entrar na Competição, cada Participante deve preencher um formulário de registo com o
seu nome, apelido, número de telefone, endereço de email, indicar um nome de utilizador, e
aceitar a política de privacidade da Farnell, bem como os termos e condições da Competição.
10. Os Participantes têm de ter 18 anos ou mais.
11. Os Participantes só podem participar e ganhar com recurso às suas capacidades, inteligência
e conhecimentos humanos. O uso (ou suspeita de uso) de uma fonte automática, robô, sistema
informático ou modalidade comparável para jogar o jogo, terá como efeito considerar-se uma
participação inelegível e permitirá à Organizadora excluir o(a) Participante da receção de
prémios e, também, de qualquer futura participação, sem necessidade de notificação.
12. Os funcionários de empresas do setor público ou oficiais (do governo) não podem participar.
13. Os funcionários, diretores e acionistas de qualquer empresa pertencente ao Grupo Premier
Farnell e respetivos familiares diretos (pais, irmãos, esposo(a), companheiro(a) e filhos) ou
agentes e/ou qualquer pessoa associada à organização do Concurso não são elegíveis para
participar nesta Competição.
14. O júri identifica 10 vencedores no total, dos países anteriormente mencionados. Os 10 prémios
vão ser atribuídos às 10 melhores respostas. Os critérios utilizados pelo júri para selecionar as
melhores respostas são: valor e criatividade. O primeiro prémio será atribuído à melhor
resposta, o segundo prémio será atribuído à segunda melhor, e o terceiro prémio será atribuído
à terceira melhor resposta, e assim por diante. Cada premiado será selecionado até 28 dias
depois de concluída a Campanha da Competição.
15. Os vencedores serão escolhidos por um júri composto por Morgane ROCHE, Gestora de
Marketing Regional da Farnell; e Sally Wenham, Gestora de Marketing e de Marca. A decisão

da Organizadora é final, não havendo lugar a qualquer recurso ou reclamação.. Todos os
Participantes vencedores serão anunciados até 30/09/2022. A decisão da Organizadora é final,
não havendo lugar a qualquer recurso ou reclamação.
16. Os Participantes vencedores serão notificados separadamente por e-mail (para o endereço de
e-mail providenciado pelo(a) Participante aquando da entrada na Competição) nos 28 dias
seguintes à sua identificação como vencedor(a). Para reclamar o respetivo prémio, o(a)
participante tem de confirmar a receção da notificação no espaço de 28 dias após a notificação
da Organizadora. Se um(a) Participante não responder durante esse período, será
considerado(a) como tendo abdicado do seu prémio e será selecionado(a) outro(a)
Participante através dos mesmos critérios de análise.
17. Todos os vencedores deverão receber os seus prémios até 28 dias depois de confirmarem a
receção, através do endereço de e-mail providenciado pelo(a) Participante aquando da
entrada na Competição.
18. Os prémios do Concurso são os seguintes:

100 cartões eletrónicos Amazon com um valor de 50 GPB / EUR cada (ou equivalente na
moeda local), 1 cartão eletrónico por inscrição vencedora)
Valor total dos prémios: 5000 €

19. Os prémios não são negociáveis nem reembolsáveis e não será disponibilizada qualquer
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alternativa monetária. Não são permitidas múltiplas inscrições por pessoa. A Organizadora
reserva-se o direito de substituir todos os prémios por um equivalente adequado e a entrega
da oferta pode ser prorrogada ou pode ser entregue uma substituição.
Os Participantes têm de providenciar à Organizadora o seu endereço de email, de modo que
a Organizadora possa enviar o prémio depois de a pessoa vencedora ser informada da sua
vitória. Esta informação deve ser providenciada pelo Participante dentro dos 28 dias.
A Organizadora reserva-se o direito de verificar a elegibilidade de qualquer participante antes
de quaisquer Prémios serem emitidos (conforme definido abaixo) e poderá solicitar
comprovativos de identificação e idade. Se a Organizadora suspeitar de fraude ou
transgressões, ou se for detetado que um(a) determinado(a) Participante não respeitou os
requisitos de elegibilidade estipulados nos T&C, o prémio poderá ser retido ou retirado ou
poderá ser selecionado outro(a) vencedor(a).
A Organizadora reserva-se o direito de anular ou corrigir a Competição ou alargar o período
de participação a seu critério exclusivo. A Organizadora não será responsabilizada por
eventuais anulações ou alterações no que respeita à Competição.
O(A) Participante concorda em assumir a responsabilidade por todas as taxas, impostos ou
outros encargos a pagar relacionados com todos os prémios.
Os Participantes não poderão entrar na Competição se isto fizer com que a Organizadora e/ou
eles próprios violem qualquer acordo (incluindo, entre outros, contratos de trabalho) do qual
façam parte ou qualquer lei, regulamento ou regra legalmente aplicável à Farnell ou ao(à)
Participante. A Organizadora reserva-se o direito de desqualificar qualquer participação que
não respeite esta condição.
A Organizadora respeita as políticas dos empregadores que proíbem a aceitação de tais
prémios por parte dos seus funcionários. O(A) Participante vencedor(a) terá de apresentar uma
autorização assinada por um(a) diretor(a) do respetivo empregador (se aplicável) a confirmar
a permissão para aceitar o prémio.
A Organizadora encara a privacidade dos Participantes com seriedade. As informações
pessoais que obtém como resultado deste Concurso não serão vendidas a terceiros; serão
utilizadas exclusivamente para os efeitos deste Concurso, da sua própria análise de clientes,
de desenvolvimento comercial e de estatística, bem como para promover os produtos e
serviços comerciais da Farnell. Para mais informações, veja a política de privacidade de Farnell
em http://pt.farnell.com/privacy-statement. Cada Participante vencedor(a) tem de autorizar a
publicação do seu Nome de Utilizador relativamente à obtenção do Prémio para reclamar o
mesmo.
Os prémios não são fornecidos com o benefício de quaisquer garantias da Organizadora e
apenas são fornecidos com o benefício de qualquer garantia providenciada pelo fabricante ou
fornecedor do prémio. Todas as outras garantias ou representações são por este meio
expressamente excluídas até ao limite máximo permitido por lei. Sem limitar a generalidade
da afirmação precedente, a Organizadora, por este meio, isenta-se de toda e qualquer
responsabilidade decorrente da competição ou da aceitação, uso, condição de qualidade,
adequação ou desempenho do prémio, mesmo que tal resulte de negligência da Organizadora.

28. A Organizadora não exclui a responsabilidade ao abrigo dos T&C relativamente a mortes ou
ferimentos pessoais resultantes da respetiva negligência, ou no que respeita ao não
cumprimento da Parte II da Lei de Proteção do Consumidor de 1987, ou relativamente a
qualquer outro assunto mediante o qual seria ilegal a Organizadora excluir ou tentar excluir a
respetiva responsabilidade.
29. Qualquer disputa ou reclamação resultante ou em ligação com estas ou com a sua matéria
devem ser governados e interpretados de acordo com a lei de Inglaterra e os Participantes
concordam irrevogavelmente que os tribunais de Inglaterra terão uma jurisdição exclusiva para
definir qualquer disputa ou reclamação resultante de ou em ligação com esta Competição.
30. Por favor, envie quaisquer perguntas relacionadas com esta Competição para
wintergames@farnell.com

