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1.Enquadramento 

 

A Multiauto-Sociedade de Comercio Automóvel S.A, com sede na Estrada dos 

Ciprestes, Quinta da Varzinha  2900-657 Setúbal, com capital social de 

€4.297.100,00, com número de matrícula e de pessoa colectiva 500 199 523, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal, promove um 

passatempo intitulado “Passatempo Novo Renault Scenic”. 

 

2. Destinatários e duração do passatempo 

 

2.1) O passatempo “Novo Renault Scenic” é uma ação promocional da Multiauto 

que tem como objetivo premiar os utilizadores que participarem de acordo com 

os requisitos estipulados no presente regulamento. 

2.2) Destina-se a todos os indivíduos maiores de idade, residentes em Portugal 

Continental, regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que participem 

ativamente no passatempo que se realiza numa publicação implementada na 

página de Facebook da Multiauto.   

https://www.facebook.com/notes/grupo-mcoutinho/passatempo-kia-proceed/1842169979226701/
https://www.facebook.com/notes/grupo-mcoutinho/passatempo-kia-proceed/1842169979226701/


2.3) O passatempo decorrerá de dia 22 de Março até dia 24 de Março 2019, no 

decorrer da exposição automóvel da Multiauto no Centro Comercial Alegro de 

Setúbal, das 11H às 21H. 

2.4) Os colaboradores da Multiauto e/ou agências envolvidas na criação do 

projeto ou seus familiares diretos não poderão participar no presente passatempo. 

 

3. Processo e condições de participação 

 

3.1) O passatempo irá decorrer numa publicação implementada na página de 

Facebook da Multiauto. 

3.2) A participação no Passatempo carece de autorização da publicação das fotos 

na página do Facebook da Multiauto. 

3.2.1) Tirar uma fotografia Familiar com a Moldura Scenic na nossa exposição 

no Centro Comercial Alegro de Setúbal. 

3.2.2) A Publicação das fotografias será efetuada na página de Facebook da 

Multiauto. 

3.2.3) Ganha a participação com mais “Gostos”. 

3.3) Os participantes apenas poderão participar uma vez. 

 

4. Prémios e seleção dos vencedores 

4.1) Será atribuído ao vencedor 5 Bilhetes de Cinema com Jantar no Alegro de 

Setúbal, não sendo possível ser trocados por dinheiro. 

4.2) Será nomeado como vencedor a participação com mais “Gostos”. 

4.3) O passatempo decorrerá até 28 de Março, às 12h00, e anunciado o vencedor 

nesse mesmo dia. 

4.4) A Multiauto enviará uma mensagem privada ao vencedor a pedir os seus 

dados pessoais (nome completo, contacto telefónico e e-mail).  

4.5) Com vista a evitar desclassificações de vencedores apurados, se o vencedor 

não enviar os dados pedidos, será contactado novamente (no máximo de 2 

tentativas). 

 

 

 



5. Disposições Legais 

 

5.1) A participação no passatempo pressupõe que leu o presente regulamento e 

que concorda e aceita com os termos do mesmo. 

5.2) O presente passatempo e as respetivas regras, bem como todos os direitos e 

obrigações resultantes do mesmo serão regidas pela Lei Portuguesa. 

5.3) Caso alguma das regras do concurso não seja cumprida, a Multiauto reserva 

o direito de desqualificar o participante, bem como poderá exigir ser ressarcido 

pelos eventuais custos e perdas sofridos. 

5.4) A Multiauto reserva o direito de a qualquer momento, ajustar e/ou alterar as 

regras do concurso, cancelar ou suspender o mesmo, sem que tal confira aos 

participantes quaisquer direitos de indemnização ou compensação. 

5.5) A Multiauto não será responsável por quaisquer erros de hardware, software 

ou de transferência de dados, relativos à participação, nem tão pouco será 

responsável por quaisquer falhas de entrega de correio eletrónico ao participante 

ou vencedor apurado. 

5.6) A Multiauto não se responsabiliza por qualquer tipo de alteração 

horária/temporal ou de outro teor do evento. 

5.7) A participação neste concurso implica o seu consentimento ao 

processamento dos seus dados pela Multiauto, para efeitos do passatempo e/ou 

marketing. Assim como no caso de o participante ser considerado um dos 

vencedores, a participação implica a publicação do seu nome para efeitos de 

promoção. 

5.8) Ao participar autoriza que a Multiauto possa divulgar ao público os seus 

dados (nome e localidade) e outros conteúdos submetidos na sua página de 

Facebook até ao final da iniciativa e que os mesmos sejam utilizados para a 

respetiva promoção. 

5.9) O Facebook não está relacionado de qualquer forma com este passatempo, 

nem pode ser responsabilizado por qualquer problema que decorra ao longo do 

mesmo. 
 


