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Termos e Condições 

 

A Promotora  

Estes termos e condições aplicam-se à promoção "TomTom Extra Care de verão" oferecida pela TomTom 
International B.V., De Ruyterkade 154 (1011 AC), Amesterdão, Holanda ("TomTom").   

A Promoção  

1. A promoção "TomTom Extra Care de verão" (a "Promoção") está aberta a todos os participantes com 

idade igual ou superior a dezoito (18) anos à data da compra e residentes na Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo ou Portugal (os "Países Participantes") que 

comprem (i) um TomTom GO 520, (ii) um TomTom GO 620, (iii) um TomTom GO 5200 e/ou (iv) um 

TomTom GO 6200 (o "Produto Promocional") em retalhistas elegíveis e lojas online no período entre 1 

de julho de 2017 e a meia-noite (CET) de 31 de agosto de 2017 (o "Período de Compra"). Dois anos de 

cobertura TomTom Extra Care Plus (o "Prémio") têm um valor de mercado aproximado ("VMA") de 6,99 

€. 

Como participar 

2. Após a compra de um Produto Promocional, cada participante ("Participante") tem de registar cada 

Produto Promocional elegível no próprio Produto Promocional ou em tomtom.com. Os registos devem 

ser preenchidos no prazo de catorze (14) dias após a compra do Produto Promocional (a partir da data 

do recibo de compra). 

3. Depois de submeter um registo no Produto Promocional ou em tomtom.com, o Participante recebe uma 

mensagem de e-mail de boas-vindas que inclui uma ligação para um website onde o Participante deve 

reclamar o seu Prémio. 

4. Para reclamar o seu Prémio, o Participante deve concluir a compra em TomTom.com.  O carrinho do 

Participante apresenta ambos os preços (antes e depois) do Prémio, indicando um custo zero.  Se o 

Participante pretender comprar mais anos de cobertura ao abrigo da sua apólice TomTom Extra Care 

Plus, tem a opção para fazê-lo no processo de conclusão da compra. 

5. Depois de o Participante concluir a compra, receberá uma mensagem de e-mail de confirmação da 

TomTom. 

6. Ao enviar um pedido de registo, o Participante concorda com os termos e condições incluídos no 

documento da apólice do TomTom Extra Care Plus. 

7. Após a validação dos pedidos de registo do Participante e num prazo de dez dias úteis após a receção do 

e-mail de confirmação, o Participante receberá uma mensagem de e-mail da Castelan Limited 

("Castelan") que inclui todos os termos e condições que governam a cobertura do TomTom Extra Care 

Plus do Participante. A Castelan é a administradora da apólice que fornece o seguro.  A TomTom serve 

de administrador de pedidos. 

8. Apenas os Produtos Promocionais originais novos são elegíveis para participar na Promoção. Produtos 

usados, remodelados ou recondicionados estão excluídos.  
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Geral 

9. A Promoção está aberta a Participantes com idade igual ou superior a dezoito (18) anos à data de 

compra. Os armazenistas e retalhistas que vendam quaisquer produtos TomTom, funcionários e 

prestadores de serviços ou seus familiares da TomTom ou das suas empresas afiliadas, agentes da 

TomTom ou quaisquer pessoas envolvidas na organização ou administração da Promoção estão 

excluídos da participação. A Promoção só é válida para um Produto Promocional novo na sua 

embalagem original comprado a um retalhista participante, a determinar ao critério da TomTom.  

10. Todos os registos incompletos ou inválidos serão rejeitados ou cancelados. Se o registo estiver 

incompleto, tem de ser efetuado na totalidade e reenviado pelo Participante no prazo de dez (10) dias 

úteis após a notificação para permitir a participação. Um pedido é considerado incompleto ou inválido 

se não cumprir um ou mais dos seguintes critérios: 

a. Compra de um Produto não Promocional; 

b. O Produto Promocional foi comprado fora do Período de compra; 

c. O registo foi preenchido e enviado no prazo de catorze (14) dias após a aquisição do Produto 

Promocional; 

d. O registo foi preenchido e enviado após as 23:59 horas (CET) de 14 de setembro de 2017; 

e. Falta informação solicitada no formulário de registo; 

f. Comprovativo de compra inválido ou já fornecido anteriormente; 

g. O Participante não tem idade igual ou superior a dezoito (18) anos à data de compra; 

h. O Participante não reside num País Participante e/ou 

i. O Produto Promocional foi adquirido num retalhista não participante. 

11. O Participante tem de se submeter ao processo descrito nestes termos e condições, incluindo todos os 

prazos e requisitos especificados. A data final para registo online é antes das 23:59 horas de 14 de 

setembro de 2017, catorze (14) dias após o último dia do Período de Compra ("Data de Conclusão"), 

devendo ser sempre no prazo de catorze (14) dias após a aquisição do Produto Promocional. 

12. São permitidos vários pedidos por Participante, desde que cada pedido seja realizado com base numa 

compra elegível distinta de um Produto Promocional durante o Período Promocional. 

13. A TomTom reserva-se o direito de averiguar situações em que exista suspeita de fraude e, caso tal se 

venha a verificar, obter indemnizações dos indivíduos em questão.  

14. A TomTom respeita a privacidade dos Participantes e assegura que todos os dados pessoais serão 

tratados em conformidade com a Política de Privacidade da TomTom. Os detalhes estão disponíveis em 

www.tomtom.com/legal/privacy/ 

15. A TomTom pode entregar os dados pessoais a uma entidade externa designada pela TomTom se tal for 

necessário para a administração da Promoção. A TomTom e os seus agentes são responsáveis por 

guardar, processar e transferir os dados pessoais e, se necessário, obter o consentimento do 

Participante. A TomTom cumpre as leis de privacidade locais e da União Europeia. Como tal, a TomTom 

apenas utilizará as suas informações com as finalidades e a duração de acordo com as quais foram 
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obtidas. A TomTom irá proteger as suas informações contra utilização abusiva. Se considerar que as suas 

informações não estão a ser utilizadas para as finalidades com que as forneceu à TomTom, contacte-nos 

através de http://tomtom.com/support. 

16. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade por pedidos de registo extraviados, atrasados, 

danificados ou mal endereçados. A TomTom não é responsável por qualquer entrega atrasada ou mal 

endereçada do Prémio. 

17. A TomTom reserva-se o direito de, unilateralmente, retirar, corrigir, suplementar e/ou alterar esta 

Promoção e/ou corrigir os respetivos Termos e Condições em qualquer altura e sem aviso prévio ao 

Participante. O Prémio é intransmissível, não existindo outra alternativa disponível. A Promoção não 

pode ser combinada com outras promoções, descontos ou ofertas. 

18. Se pretender obter mais informação sobre a Promoção, sobre produtos/serviços da TomTom ou 

contactar o serviço de apoio ao cliente da TomTom, pode fazê-lo através da página de suporte: 

www.tomtom.com/support 

19. Se alguma cláusula ou parte de alguma cláusula desta Promoção ou destes Termos e Condições for dada 

como ilegal, inválida ou não aplicável por algum tribunal ou alguma autoridade com jurisdição 

competente, essa cláusula ou parte de cláusula será considerada excluída desta Promoção ou destes 

termos e Condições e a legalidade, validade ou aplicabilidade das restantes cláusulas desta Promoção ou 

destes Termos e Condições não serão afetadas, exceto se alguma lei aplicável impuser o contrário. 

20. A TomTom exclui a respetiva responsabilidade até à extensão máxima permitida por lei.  No entanto, 

nenhuma parte desta Promoção ou destes Termos e Condições terá o efeito de excluir ou limitar a 

responsabilidade da TomTom em caso de morte ou ferimentos decorrentes de negligência ou qualquer 

outra responsabilidade cuja exclusão ou limitação esteja impedida por lei. 

21. A falta de execução ou o atraso na execução de um direito, poder ou recurso dado por esta Promoção, 

por estes Termos e Condições ou por lei não constitui renúncia a tal direito, poder ou recurso. Se a 

TomTom prescindir dos seus direitos no caso de violação de alguma cláusula destes Termos e Condições, 

isso não constituirá renúncia aos seus direitos em violações subsequentes da mesma cláusula ou de 

qualquer outra cláusula. 

22. A TomTom poderá, sem aviso e sem o consentimento dos Participantes, atribuir qualquer um dos seus 

direitos relacionados com a realização da Promoção ou delegar qualquer uma das suas 

responsabilidades relacionadas com o cumprimento da Promoção ao abrigo destes Termos e Condições, 

se tal atribuição ou delegação se fizer a favor de (i) uma empresa afiliada da TomTom; (ii) um sucessor 

da TomTom, por consolidação, fusão ou em virtude da aplicação da lei ou (iii) a um adquirente da 

totalidade ou parte de todos os ativos da TomTom. 

23. A Promoção e estes Termos e Condições são governados por e interpretados em conformidade com a 

legislação nacional do país de residência do participante. 

-FIM- 


