REGRAS OFICIAIS DOS JOGOS DA NIGHTQUIZ
NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA COMPRA OU PAGAMENTO PARA ENTRAR OU GANHAR.
A aplicação NightQuiz (a "App") é patrocinada pela Citycheck – Aplicações Informáticas, Lda
("Promotor") e consiste em jogos e competições (“Jogos”). A App não é patrocinada,
administrada ou associado a mais nenhuma empresa, excepto a Pipecodes, Lda. que colabora
no desenvolvimento e manutenção tecnológica da mesma.

O CONCURSO É ANULADO QUANDO PROIBIDO OU RESTRITO POR LEI OU PORQUE NÃO
FORAM REUNIDOS OUTROS REQUISITOS NECESSÁRIOS, OU EM QUE OS MÉTODOS DE
ENTRADA ESTABELECIDOS ABAIXO SERÃO CONSIDERADOS. TODAS AS LEIS FEDERAIS,
ESTADUAIS E LOCAIS APLICÁVEIS.

ELEGIBILIDADE:
Sujeito a estas Regras Oficiais, a “App” pode ser utilizada por qualquer indivíduo, mas a
competição está aberta apenas a pessoas com pelo menos 18 anos de idade a partir da data de
entrada na Competição. Para ser elegível para receber um prémio (conforme definido abaixo),
as informações associadas à conta do participante devem ser verdadeiras e precisas. As
informações associadas à conta do participante devem identificar o participante que
realmente participa no jogo/competição. Para facilitar a entrega de um Prémio (conforme
definido abaixo), a NightQuiz pode tentar entrar em contato com o vencedor usando o número
de telefone fornecido durante o registo da conta. Se a NightQuiz não puder entrar em contato
com o vencedor, usando esse número de telefone, o vencedor poderá perder o direito ao
Prémio. Certos jogos e competições estão abertos apenas a residentes de países específicos.
Qualquer pessoa que participe num jogo/competição e que não seja elegível para participar
não poderá ganhar o prémio (conforme definido abaixo) nesse jogo.

Não são admitidos como participantes os empregados, colaboradores ou agentes do Promotor
do jogo e de qualquer das empresas que colaborem no desenvolvimento do mesmo.
Não são igualmente permitidas participações por parte de todos aqueles que se encontram
objetivamente em condições de beneficiarem de informação privilegiada e não pública,
relacionada com o jogo nem de todos aqueles que se encontram objetivamente em condições
de adulterar o decurso do mesmo.

A NightQuiz reserva-se ao direito de verificar a elegibilidade de um participante antes, durante
ou após o Jogo.
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Aviso a todos os participantes internacionais: Conforme declarado acima, é da tua
responsabilidade cumprir as leis/jurisdição do teu país. Também reconheces que certos países
têm leis e jurisdições sobre Concursos que podem impedir que o Promotor te conceda o
Prémio (conforme definido abaixo). Se fores um vencedor e esse for o caso do teu país /
jurisdição, então reconheces que podes não conseguir receber nenhum prémio do Promotor.
Ao participar neste jogo/competição, reconheces os riscos e entendes que poderá ganhar, e
mesmo assim não receber o prémio.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
O Promotor anunciará os jogos através da App. Esse anúncio/aviso indicará o tipo de jogo que
o Promotor está a oferecer. Os jogos e competições incluem jogos de trivia em tempo-real, de
vários temas (quizzes). Só é possível participar num desses jogos, se entrares antes do jogo
começar (antes de aparecer a 1ª pergunta/desafio. Enquanto Promotor, reservamo-nos ao
direito de cancelar os Jogos e Competições, a nosso critério, sem restrições.

COMO PARTICIPAR:
Nenhuma compra ou pagamento é necessário para participar nos jogos. Para participar nos
jogos basta fazer o seguinte:
1. Faz o download ou abre a aplicação NightQuiz (previamente descarregada na Apple
App Store ou na Google Play Store) no teu dispositivo móvel e:
a. se já possuis uma conta na NightQuiz, faz login na tua conta existente, OU
b. se ainda não possuis uma conta na NightQuiz, cria uma nova conta na
NightQuiz com um número de telefone verificado.
2. Clica em "Jogar". Irás receber uma notificação quando o jogo for começar. Nos quizzes,
terás 10 segundos para responder a cada pergunta. Se acertares a resposta, passarás
para a próxima pergunta. Se errares a resposta, já não podes ganhar o prémio desse
jogo, mas podes continuar a jogar e ganhares pontos.

Nota: a partir do momento em que o Jogo começa (quando o countdown termina) não é
possível fechar, sair ou interromper o decorrer do mesmo. Se um utilizador fechar, sair ou
interromper o decorrer de um jogo (fechando temporariamente a App) é desqualificado
desse Jogo, perdendo assim a possibilidade de ganhar quaisquer prémios ou pontos.

Ao fazeres o download da App da NightQuiz, estás a concordar que qualquer informação
fornecida por ti ou coletada pelo Promotor em conexão com os Jogos pode ser usada pelo
Promotor de acordo com a Política de Privacidade da NightQuiz, que podes encontrar em
https://NightQuiz.com/legal/privacy e os Termos da NightQuiz que podes encontrar em
https://NightQuiz.com/legal/terms e pode ser compartilhado com as entidades comerciais
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afiliadas do Promotor. Todas as informações enviadas à App da NightQuiz, tornam-se
propriedade do Promotor.

Ao fazeres o download da App da NightQuiz, concordas ainda que o uso da mesma está sujeito
aos Termos de Uso da NightQuiz, que podes encontrar em https://NightQuiz.com/legal/terms
e à Política de Privacidade, que podes encontrar em https://NightQuiz.com/legal/privacy.

VIDA EXTRA
Um participante que participe no Jogo do Quiz, e que ganhou, foi premiado ou comprou uma
vida extra ("Vida Extra") pode usar essa Vida Extra para continuar a jogar para ganhar o prémio
num jogo, após ter errado uma resposta. A Vida Extra só é utilizada caso o participante assim o
determine, pois ele pode optar por não usá-la seguindo as instruções na App. Cada
participante pode usar apenas uma Vida Extra por jogo e não a pode usar na última pergunta.
Nem a Vida Extra, nem qualquer outra compra ou pagamento são obrigatórios para participar
nos Jogos.

BORRACHA (Brevemente)
Um participante que participe no Jogo do Quiz, e que ganhou, foi premiado ou comprou uma
borracha ("Borracha") pode usar essa Borracha para remover automaticamente uma opção de
resposta incorreta de uma pergunta. O participante pode optar por usar uma Borracha
seguindo as instruções na App. Cada participante pode usar apenas uma Borracha por jogo. As
borrachas não são obrigatórias para participar nos Jogos (e podem apenas estar disponíveis
temporariamente).

MULTIPLICADOR DE PONTOS (Brevemente)
Um participante que participe no Jogo do Quiz, e que ganhou, foi premiado ou comprou um
Multiplicador de Pontos ("Multiplicador de Pontos") pode usar esse Multiplicador de Pontos
para multiplicar automaticamente o número de pontos que o participante ganha durante um
jogo em particular. Cada participante pode usar apenas um multiplicador de pontos por jogo.
Os multiplicadores de pontos não são obrigatórios para participar nos Jogos (e podem apenas
estar disponíveis temporariamente).

PRÉMIOS
OS PRÉMIOS SÃO ATRIBUÍDOS PELO PROMOTOR. NEM A APPLE OU A GOOGLE ESTÃO
ENVOLVIDAS DE MANEIRA NENHUMA NOS JOGOS E PRÉMIOS QUE RESULTEM DA APP
NIGHTQUIZ.
O vencedor de cada Jogo, após a conclusão de todas as verificações e requisitos de obrigações
descritos nestas Regras Oficiais, receberá um prémio em dinheiro, determinado a critério
exclusivo do Promotor (o "Prémio"). O promotor distribuirá os prémios de acordo com as
regras do jogo específico onde o jogador participou e os jogadores vencedores (em caso de
múltiplos vencedores) dividirão os prémios de acordo com essas regras (conforme explicado
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abaixo). Cada jogador pode ver o total de todos os prémios acumulados que ganhou nos jogos,
na App da NightQuiz (na secção ‘Carteira’). Para fazer o levantamento (“Cash-out”) é preciso
ter um saldo mínimo de €10,00 na conta. Para receber o pagamento (fazer cash-out) dos
prémios acumulados (ou seja, quando o valor mínimo é atingido), o jogador deve carregar em
‘Levantar dinheiro’ na ‘Carteira’ na App. O pagamento será efetuado através de MBWay ou
transferência bancária direta ou outro meio de pagamento que esteja disponível. O
cumprimento do prémio estará sujeito aos termos, condições e políticas de privacidade do
provedor desse serviço de pagamento (MBWay, bancos, PayPal, etc.), e devem ser consultados
no site do mesmo. Em certos casos que envolvam prémios maiores, a critério exclusivo da
NightQuiz, os vencedores podem ser contatados diretamente para recebê-lo, por um método
mutuamente aceitável. O pagamento estará sujeito a uma confirmação da elegibilidade do
vencedor para receber um prémio consistente com as Regras e Termos de Uso do promotor.
A participação de um utilizador que não cumpra as Regras de Conduta, os Termos de Uso ou
estas Regras, será desqualificada.
Cada utilizador da NightQuiz pode criar, manter, usar e controlar apenas uma conta. Cada
conta só pode ser de propriedade, mantida, usada e controlada por um indivíduo. Para evitar
dúvidas, os utilizadores não podem "co-possuir" contas. Caso o Promotor determine que um
utilizador abriu, manteve, usou ou controlou mais do que uma conta, além de quaisquer
outros direitos que o Promotor possa ter, este reserva-se ao direito de suspender ou encerrar
uma ou todas as contas e reter ou revogar a concessão de quaisquer prémios desse utilizador.

Cada conta NightQuiz pode ser associada apenas a uma conta de telemóvel e
consequentemente apenas a uma conta de MBWay ou em alternativa a uma conta bancária
única. Tentativas de associar uma conta NightQuiz a contas adicionais de MBWay ou bancárias,
podem resultar no cancelamento da conta NightQuiz e na perda de qualquer prémio
concedido.

A NightQuiz emitirá apenas um Prémio e todos os formulários de impostos associados ao
indivíduo identificado nas informações da conta vencedora. A NightQuiz usa as informações
que constam nas contas dos utilizadores para entrar em contato e verificar os vencedores.
Informações desatualizadas ou incorretas da conta no momento da inscrição num Jogo podem
desqualificar um jogador/vencedor de receber um prémio. Se o utilizador falhar em fornecer
informações de contacto válidas e úteis relativas a essa conta, pode resultar no cancelamento
da conta e na perda de quaisquer prémios concedidos.
O Promotor reserva-se expressamente ao direito de desqualificar qualquer inscrição que
acredite de boa fé que seja gerada por meios ou scripts automatizados ou que violem qualquer
uma destas Regras ou os Termos de Uso. Os registos e as participações em jogos geradas por
script, ou outros meios automatizados, são nulas.
As decisões do Promotor são finais e vinculativas em relação a todos os assuntos relacionados
com os Jogos. Em nenhum caso o Promotor será obrigado a conceder outros prémios além do
especificado nestas Regras Oficiais. O Promotor não garante que o prémio possa ser
disponibilizado ao vencedor. O prémio não é atribuível e intransferível e nenhuma substituição
é permitida. Além disso, se o Prémio não puder ser recebido pelo vencedor devido a qualquer
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lei, regra ou regulamento aplicável, ou se o vencedor não puder reivindicar o Prémio por
qualquer motivo, o Promotor reserva-se ao direito de não atribuir o Prémio. O vencedor será
responsável por todos os impostos locais que sejam aplicados sob o valor do Prémio. Os
vencedores devem fornecer à NightQuiz informações precisas sobre sua identidade e país de
residência.

OS DADOS FORNECIDOS, PELO UTILIZADOR À CITYCHECK, PARA OBTENÇÃO DO DINHEIRO SÃO
DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A CITYCHECK NÃO SE RESPONSABILIZA POR
ERROS NOS DADOS FORNECIDOS PARA A OBTENÇÃO DO PRÉMIO E NÃO IRÁ PROCEDER A
QUAISQUER ALTERAÇÕES OU ENVIOS DE TRANSFERÊNCIAS ADICIONAIS.
O utilizador tem de enviar os seguintes elementos para poder receber o prémio: (i) declaração
assinada e com os seguintes elementos (1.) Nome Completo, (2.) Nº de Identificação Fiscal
(NIF), (3.) Nº de Cartão de Cidadão, (4.) Data de Nascimento, (5.) Nº de telemóvel, (6.) E-mail,
(7.) IBAN (da conta bancária onde pretende receber o dinheiro) e (ii.) comprovativo de IBAN
(onde seja visível o nome do titular de conta)
A transferência será efetuada com base nos dados fornecidos acima pelo utilizador.

SELEÇÃO DE PRÉMIOS
O Jogo será realizado sob a supervisão do Promotor. As decisões do Promotor são finais e
vinculativas em todos os assuntos relacionados com o Jogo. O vencedor deverá verificar o seu
Saldo na secção ‘Carteira’, no seu ‘Perfil’. O vencedor deve retirar (fazer ‘cash-out’) o prémio
num período máximo de 90 dias após o dia em que atinja um saldo superior a 10,00€. O
Promotor não precisa de notificar o utilizador quando o Saldo atinge esse valor. Se um
vencedor não retirar o prémio dentro dos 90 dias especificados, quer seja por opção própria
ou por ter desinstalado a App ou por ter perdido os dados de acesso à sua conta ou se for
considerado ilegível, então o Promotor (a seu critério exclusivo) pode optar por não conceder
o prémio a esse vencedor.

No jogo do Quiz, os jogadores devem selecionar a resposta correta para cada pergunta. Se um
jogador enviar uma resposta incorreta ou falhar na seleção de uma resposta no tempo
estipulado, esse jogador será eliminado, a menos que use uma Vida Extra e ainda não tenha
usado uma Vida Extra nesse Jogo. O vencedor de um Quiz será a última pessoa restante no
final de cada jogo. Se existirem vários jogadores restantes após a pergunta final, esses
jogadores restantes dividirão o prémio igualmente. Pode acontecer que nenhum jogador
vença o Jogo.
O Promotor pode também decidir realizar um Jogo do estilo “Winner Takes it All”. Nos jogos
do tipo "Winner Takes it All", o Promotor deve referir isso mesmo no início do jogo em
questão. Assim, no tipo de jogo “Winner Takes it All”, os jogadores continuarão a responder a
perguntas até que sobre apenas Um único jogador. O Promotor irá conceder o Prémio ao
único jogador restante.
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O Promotor também pode decidir oferecer prémios ao “Top N” de jogadores (sendo N o nº de
jogadores). Nos jogos do tipo “Top N”, o Promotor deve identificar no início do jogo que se
trata desse tipo de Jogo. Aí, o “Top N” da classificação final irá receber um prémio
garantidamente.

DADOS E TRATAMENTO DOS MESMOS
A City é responsável pelos dados facultados pelos participantes, designando um seu membro
como responsável pelos mesmos, os quais poderão, a todo o tempo, e a pedido dos próprios,
ser eliminados de qualquer registos.
Os dados pessoais fornecidos destinam-se exclusivamente a inscrição para participação e
recebimento de eventuais prémios, e não serão, por qualquer forma cedidos ou acedidos por
terceiros.
Garantimos a privacidade e segurança no tratamento e transmissão dos dados dos
Utilizadores, mantendo em funcionamento os meios técnicos ao nosso alcance para evitar a
perda, má utilização, alteração, acesso não autorizado e apropriação indevida dos dados
pessoais facultados ou transmitidos. Em qualquer caso, note-se que, circulando os dados em
rede internet aberta, não é possível eliminar totalmente o risco de acesso e utilização não
autorizados, pelo que o Utilizador deverá implementar medidas de segurança adequadas
aquando da utilização da App NightQuiz.

CONDIÇÕES GERAIS
Aviso a todos os participantes internacionais: Conforme declarado acima, é da
responsabilidade de cada participante cumprir as leis do seu país. Cada participante reconhece
que certos países têm leis sobre Jogos e Concursos que podem impedir o Promotor de lhes
conceder o Prémio (conforme definido abaixo). Se o participante for um vencedor e esse for o
caso do seu país, este reconhece que pode não conseguir receber nenhum prémio do
Promotor. Ao participar neste Jogo, os participantes reconhecem os riscos e entendme que
podem ganhar, mas podem não receber um prémio.

Aviso a todos os participantes (inclusive internacionais): Ao participar no Jogo ou aceitar um
prémio, os participantes concordam em obedecer a todas as leis e regulamentos federais,
estaduais e locais. Quando aplicável, o vencedor pode ser obrigado a enviar (e a vitória pode
estar condicionada a esse envio pela parte do vencedor) ao Promotor, dentro de dez (10) dias
úteis, uma Declaração de Elegibilidade e uma Libertação de Responsabilidade e Publicidade,
elaborada pelo Promotor, de forma a ser elegível para o prémio. O vencedor pode ser
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solicitado, a critério exclusivo do Promotor, a preencher os formulários fiscais relevantes como
condição para a entrega do Prémio aplicável. O vencedor também pode ser solicitado a
fornecer prova de identidade, endereço postal e data de nascimento para receber um prémio.

A menos que seja proibido pela lei aplicável, a aceitação de um Prémio pela parte de um
participante vencedor, constitui a sua permissão para usar o seu nome, fotografia, voz,
endereço (cidade) e depoimentos/testemunhos em todas as Mídias (redes sociais, jornais,
televisão, rádio, websites, etc.), em perpetuidade, de qualquer maneira que o Promotor
considerar apropriado para fins publicitários, sem qualquer compensação a esse participante
ou quaisquer direitos, notificações ou permissões de revisão ou aprovação; e constitui o seu
consentimento em divulgar as suas informações de identificação pessoal a terceiros (incluindo,
sem limitação, colocar o nome do vencedor na lista de vencedores). Não obstante a quaisquer
direitos de publicidade, privacidade ou de outra forma (estatutários) em qualquer lugar do
mundo, a aceitação de um Prémio por parte de um participante constitui a sua autorização
para (i) o Promotor (e seus agentes, consultores e funcionários) poder fotografar e gravar,
áudio e visualmente, o participante (ii) o Promotor (e seus agentes, consultores e funcionários)
usar, reproduzir, disseminar, alterar, editar, dobrar, modificar, distorcer, adicionar, subtrair,
processar e explorar quaisquer resultados de tal atividade (incluindo, sem limitação, qualquer
maneira pela qual essa atividade possa ser registada, lembrada ou modificada) ou seus
derivados ou extensões ou imitações, de qualquer maneira que o Promotor considerar
conveniente, em qualquer meio ou tecnologia conhecida ou a seguir inventada, em todo o
universo em perpetuidade, incluindo, sem limitação, ilustração, arte, promoção, publicidade,
comércio ou qualquer outra finalidade; e (iii) que o participante tenha renunciado a qualquer
direito que possa ter para examinar ou aprovar o (s) produto (s) concluído (s) ou a cópia
publicitária ou impressa que pode ser usada em conjunto com o mesmo ou com o uso ao qual
pode ser aplicado.

Para se qualificar para um Prémio acima de €1.000 (mil euros) (um “Grande Prémio”), o
Promotor pode exigir que o vencedor, dentro de 10 (dez) dias úteis após a vitória no Jogo em
questão, (i) assine uma Libertação de Responsabilidade e Publicidade, conforme elaborado
pelo Promotor, que pode impor obrigações além daquelas estabelecidas nestas Regras Oficiais,
e (ii) participar numa entrevista conduzida pelo Promotor (ou alguém indicado por ele),
fornecendo informações verdadeiras e precisas em resposta às perguntas da entrevista e (iii)
ser fotografado e gravado, áudio e visualmente /ou de qualquer outra forma durante a
participação numa entrevista ou noutras circunstâncias a serem determinadas a critério
exclusivo do Promotor. A recusa de um vencedor em cumprir qualquer uma dessas obrigações
fará com que o vencedor seja ilegível para o Grande Prémio e o Promotor possa reter ou
revogar a concessão do Grande Prémio. O Promotor, a seu exclusivo critério, determinará
razoavelmente o assunto, a época e os meios de entrevistar o vencedor.

Um participante ou vencedor pode ser desqualificado do Jogo se não cumprir ou tiver
anteriormente entrado em incumprimento com qualquer disposição destas Regras Oficiais ou
dos Termos de Uso do Promotor, conforme determinado a critério exclusivo do Promotor. O
Promotor, a seu exclusivo critério, pode desqualificar um participante de um Jogo, recusar-se a
conceder prémios, exigir a devolução de qualquer Prémio, suspender, limitar ou encerrar a
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conta de utilizador desse participante caso considere a sua conduta e/ou participação como
imprópria, injusta, fraudulenta ou adversa à operação dos Jogos ou de alguma forma
prejudicial para outros utilizadores. A conduta imprópria inclui, mas não se limita a:
Falsificação de informações pessoais, incluindo informações de pagamento, necessárias para
reivindicar um Prémio; violar os termos elegíveis da forma de pagamento, incluindo os termos
de qualquer cartão de pagamento em dinheiro, violar qualquer uma destas Regras Oficiais,
usando métodos não autorizados, como scripts não autorizados ou outros meios
automatizados para ganhar vantagem no jogo; adulterar a administração do jogo ou tentar
adulterar os programas de computador associados aos jogos; obter informações de outros
participantes e/ou enviar spam a outros participantes; e qualquer outra forma de abuso. Cada
participante reconhece que a perda e/ou devolução de qualquer Prémio não impedirá de
forma alguma o Promotor de informar as autoridades relevantes e/ou instaurar processos
criminais ou civis relacionados com essa conduta.

A participação no concurso é por conta e risco do participante. O Promotor não será
responsável por: (1) notificações em falha, devolvidas ou mal direcionadas com base em
informações imprecisas e erradas, fornecidas pelo vencedor, na sua inscrição/registo na App;
(2) inscrições/registos e respostas a notificações de vencedores que sejam perdidas, atrasadas,
incompletas, ilegíveis, devolvidas, mal direcionadas, danificadas ou não recebidas pelo
destinatário, ou por erro técnico de computador ou outro de qualquer espécie ; (3) falhas de
comunicação ou falhas eletrónicas, falhas técnicas ou de hardware/software de qualquer tipo,
falhas de wi-fi e/ou conexões de rede móvel ou sem-fios perdidas ou indisponíveis, ou falhas
de transmissão incompleta, ilegível ou atrasada de computadores que possam limitar a
capacidade de um participante de participar no Jogo; (4) qualquer mau funcionamento técnico
da rede telefónica, sistema de computador on-line, equipamento de computador, software,
mau funcionamento do programa ou outras falhas, transações com computadores ou
conexões de rede de natureza humana, mecânica ou técnica ou qualquer combinação dos
mesmos, incluindo qualquer lesão ou dano ao computador ou dispositivo móvel do
participante ou de qualquer outra pessoa relacionado ou resultante do download da aplicação
móvel ou de outra forma relacionada a este Jogo; ou (5) qualquer garantia com relação a
qualquer Prémio ou qualquer componente do mesmo.

O PROMOTOR NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER FALHA, NÃO DOLOSA, SOBRE
CONTEÚDOS ERRADOS, VALIDAÇÃO DE RESPOSTA, FALHAS DE NATUREZA TECNOLÓGICA OU
SIMILAR E POR CONSEQUÊNCIA NÃO RECEBIMENTO DE QUAISQUER PRÉMIOS NÃO SE
RESPONSABILIZANDO POR QUAISQUER DANOS DAÍ DECORRENTES, E FICANDO ISENTO DE
QUALQUER COMPENSAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DE ITENS COMPRADOS OU PRÉMIOS NÃO
ACEDIDOS.

O CONCURSO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E O PROMOTOR NÃO FAZ
QUALQUER TIPO, E REJEITA QUALQUER OU TODO, DE REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE
QUALQUER TIPO EM RELAÇÃO AO CONCURSO.
NÃO OBSTANTE DE QUALQUER OUTRA COISA AQUI OU DE OUTRA FORMA, O PROMOTOR NÃO
SERÁ RESPONSÁVEL OU OBRIGADO A RESPEITO DE QUALQUER ASSUNTO DESTE CONTRATO
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OU SOB CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE RÍGIDA OU OUTRAS TEORIAS
JURÍDICAS OU EQUITATIVAS PARA (A) QUALQUER ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTES
DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE RECEITAS, GOODWILL OU LUCROS
ANTECIPADOS) (B) MONTANTES EXCEDENTES AO PRÉMIO DO CONCURSO APLICÁVEL (C)
PERDA DE DADOS OU CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, E /
OU; D) QUALQUER QUESTÃO ALÉM DO CONTROLO RAZOÁVEL DE QUAIS PARTES.

Ao participar nos Jogos, você concorda em isentar o Promotor, ou as subsidiárias e entidades
afiliadas, diretores, executivos, funcionários, advogados, investidores, contabilistas, agentes e
representantes (as "Partes Isentas") de qualquer dano, lesão , morte, perda, reivindicação,
ação, exigência ou outra responsabilidade (coletivamente, “Reivindicações”) que possam
resultar da sua aceitação, posse e/ou uso de qualquer Prémio ou a sua participação neste Jogo,
ou de qualquer uso indevido ou mau funcionamento de qualquer Prémio concedido,
independentemente de tais Reivindicações, ou conhecimento dos factos que as constituem,
existirem no momento da entrada ou surgirem a qualquer momento a partir de então, e
indemnizarão cada uma das Partes Isentas de quaisquer danos decorrentes delas. Qualquer
pessoa que tentar defraudar ou de alguma forma adulterar este Jogo poderá ser processada
em toda a extensão da lei. O Promotor reserva-se ao direito de modificar estas Regras Oficiais
de qualquer maneira ou a qualquer momento. O Promotor reserva-se ao direito, a seu
exclusivo critério, de cancelar ou suspender este Jogo, se vírus, bugs ou outras causas fora do
seu controlo corromperem a administração, a segurança ou a operação adequada do Jogo. Em
caso de cancelamento ou suspensão, o Promotor publicará imediatamente um aviso na App
para esse efeito. Este concurso será regido pelas leis em vigor, sem considerar os conflitos de
disposições legais. Ao participar neste Jogo, os participantes concordam que qualquer disputa
ou litígio decorrente ou relacionado a este Jogo será determinado segundo o foro judicial da
Comarca de Évora. Se qualquer disposição destas Regras for considerada ilegal ou inexequível,
tal disposição deverá ser limitada ou eliminada na extensão mínima necessária, para que, de
outra forma, essas Regras permaneçam em pleno vigor, efeito e força executória.

Data de vigência dos Termos de Uso: 18 de Agosto de 2020
Última atualização: 09 de Dezembro de 2020
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