Portugal
Resumo
Os presentes Termos aplicam-se à tua participação no concurso "Firestone Liveurope".
Podes inscrever-te no Concurso através do link https://www.facebook.com/firestone.
Para se inscreverem no Concurso, os Concorrentes têm de ter, pelo menos, 18 anos à data
da participação e residir em Portugal. Não é necessário efetuar qualquer compra. No período
de 04/11/2016 a 09/11/2016, a Bridgestone irá selecionar 6 vencedores que receberão
entradas duplas para o concerto dos Keep Razors Sharp no Musicbox em Lisboa, Portugal.
De entre os Concorrentes inscritos, um painel de representantes da Bridgestone Europe
determinará os vencedores, que serão quem apresentar respostas corretas às perguntas do
questionário e responder com o número mais aproximado da resposta de desempate
correta. O concurso "Firestone Liveurope" será lançado no dia 04/11/2016 e decorrerá até
09/11/2016.
Artigo 1 – Definições
1.1. Concurso: o Concurso "Firestone Liveurope" conforme descrito detalhadamente no
Artigo 3.
1.2. Período do concurso: o período em que o Concorrente pode participar no Concurso,
desde a Data de início até à Data limite.
1.2.1. Data de início: a data a partir da qual os Concorrentes podem participar no
Concurso, que corresponde ao dia 04/11/2016
1.2.2. Data limite: a data limite de receção de inscrições para o Concurso, que corresponde
ao dia 09/11/2016.
1.3. Concorrente: a pessoa que participa no Concurso e está habilitada com base no Artigo 2
dos Termos.
1.4 Prémio: cada um dos 6 Vencedores receberá uma entrada dupla para o concerto dos
Keep Razors Sharp no Musicbox em Lisboa, Portugal. (avaliado em EUR 12,00).
1.5 Promotor: Bridgestone Europe NV/SA, com sede social em Kleine Kloosterstraat 10,
1932 Zaventem (Bélgica) e o número de empresa 0441.192.820, enquanto organizador do
Concurso.
1.6 Termos: estes termos e condições que se aplicam ao Concurso.
1.7 Vencedor: o Concorrente que ganha o Prémio, em conformidade com o determinado no
Artigo 3.1.
Artigo 2 – Elegibilidade para participar
2.1 O Concurso está aberto a residentes em Portugal que tenham, pelo menos, 18 anos à
data da participação.

2.2 Este Concurso não está aberto a funcionários (ou seus familiares diretos) do Promotor
ou de qualquer empresa afiliada ao Promotor, nem a quaisquer pessoas direta ou
indiretamente envolvidas na organização do Concurso ou do Prémio (ou seu fornecimento).
2.3 Todas as inscrições de indivíduos, agindo em sua plena capacidade pessoal serão
aceites; não serão aceites quaisquer outras inscrições incluindo inscrições de agentes,
grupos organizados ou inscrições automáticas geradas por computador. Para se inscrever, o
Concorrente deve aceder a https://www.facebook.com/firestone. Para se habilitarem, os
Concorrentes têm de participar no Concurso e registar-se com o primeiro e último nome, tal
como indicado no seu passaporte ou documento de identificação, morada e endereço de email válido.
2.4 As inscrições apenas podem ser submetidas online
em https://www.facebook.com/firestone e não podem ser enviadas por correio tradicional.
2.5 O registo no Concurso é gratuito, o que significa que não requer qualquer compra ou
envolve outros custos por parte do Concorrente, para além dos custos já suportados como,
por exemplo, a ligação à Internet.
2.6 Ao decidir participar neste Concurso, o concorrente aceita os Termos.
2.7 Os Termos, a Política de Privacidade e a Política de Cookies poderão ser consultados
em https://www.facebook.com/firestone.
2.8 Ao registar-se para participar no Concurso, os Concorrentes podem optar por receber
material promocional do Promotor. Se o Concorrente optar por receber tal material, o
Concorrente autoriza que os seus dados de registo sejam adicionados à lista de distribuição
do Promotor e poderá receber newsletters do Promotor através de e-mail. Os Concorrentes
podem cancelar a inscrição na lista de distribuição a qualquer momento, seguindo as
instruções de cancelamento simples incluídas na comunicação.
2.9 O Promotor reserva-se o direito de excluir Concorrentes que utilizem nomes ou
endereços incompletos ou falsos e de excluir Concorrentes que não respeitem, abusem,
manipulem, contornem ou tentem manipular ou contornar os Termos ou cometam qualquer
tipo de fraude.
2.10 Os Concorrentes apenas podem participar no Concurso durante o Período do concurso
e da forma descrita nestes Termos.
2.11 Estão autorizadas diversas inscrições por Concorrente.
2.12 Para poder participar, o Concorrente tem de ter acesso a um computador, smartphone
ou outro dispositivo com uma ligação à Internet de alta velocidade.
Artigo 3 – Vencedor
3.1 Cada um dos 6 Vencedores receberá uma entrada dupla para o concerto dos Keep
Razors Sharp no Musicbox em Lisboa, Portugal. (avaliado em EUR 12,00).
3.2 Os Vencedores serão os Concorrentes inscritos que apresentarem uma boa resposta à
pergunta do Concurso e responderem com o número mais aproximado da resposta de
desempate correta. Caso existam várias respostas corretas ou respostas igualmente
aproximadas, será considerada vencedora a primeira resposta submetida.

3.3 Os Vencedores serão selecionados a 10/09/2016.
3.4 O Prémio é pessoal e intransmissível e não pode ser trocado por dinheiro bens e/ou
serviços. O prémio/as entradas não podem ser transferidas para outra pessoa.

3.5 Os Vencedores serão contactados por e-mail.
3.6 O prémio pode ser levantado no Musicbox no dia do concerto.
Artigo 4 – Limitação de responsabilidade
4.1 O Promotor, os seus funcionários, as partes contratuais ou terceiros envolvidos não
serão responsáveis por quaisquer danos causados pela disponibilização e/ou utilização do
Prémio ou participação no Concurso, exceto nos casos de negligência intencional ou
grosseira e apenas por lesão pessoal ou morte ou relativamente às obrigações contratuais
essenciais do Promotor.
4.2 O Promotor, os seus funcionários, as partes contratuais ou terceiros envolvidos não
serão responsáveis por quaisquer perdas ou registos tardios, incompletos ou corrompidos
por parte dos Concorrentes que resultem em acontecimentos para além do controlo do
Promotor, como perturbações de qualquer tipo relativamente ao software, dispositivo
terminal do Concorrente, a sua rede, ligação à Internet, etc.
4.3 O Promotor não fornece qualquer garantia em relação ao Prémio que é disponibilizado e
não pode ser responsabilizado a este respeito (exceto nos casos de negligência intencional
ou grosseira). O Promotor não pode ser responsabilizado por quaisquer defeitos no Prémio,
por exemplo se o Prémio for disponibilizado ou recebido mais tarde do que o anunciado ou
se o Prémio (de substituição) for diferente do Prémio inicialmente proposto.
4.4 Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade em
algumas ou em todas as situações ou condições referidas acima. Nessas jurisdições, a
responsabilidade do Promotor estará limitada ao máximo permitido pela lei.
4.5 Todos os impostos a pagar ao abrigo da legislação local ou outra do Concorrente sobre a
totalidade ou parte do valor do Prémio serão suportados pelo Concorrente e não poderão,
de forma alguma, ser reclamados junto do Promotor.
Artigo 5 – Privacidade
Todos os dados pessoais obtidos pelo Promotor no contexto do Concurso serão tratados
como sendo estritamente confidenciais e em total conformidade com a política de
privacidade http://www.bridgestone.eu/corporate/privacy-policy/ e as leis de privacidade
aplicáveis. Para efeitos da implementação da Diretiva Europeia 95/46/CE pela lei Belga, o
responsável pelo tratamento dos dados é a Bridgestone Europe NV/SA. As informações
disponibilizadas pelos Concorrentes serão utilizadas pela administração e gestão do
Concurso. Ao aceitar os Termos, o Concorrente concorda que os seus dados pessoais sejam
utilizados desta forma e reconhece que leu e aceita totalmente a política de privacidade do
Promotor.
Artigo 6 – Reclamações
6.1 Para reclamações, questões e/ou comentários, o serviço de apoio ao cliente do Promotor
poderá ser contactado através do número de telefone 0032(0)2 714 6700 (NOTA: podem

aplicar-se tarifas relativas a chamadas internacionais) ou através do email bseu.feedback@bridgestone.eu.
6.2 No caso de litígio relativamente à realização do Concurso e todas as questões
relacionadas com o Concurso, a decisão do Promotor é final e irrevogável, não cabendo
qualquer recurso ou reclamação.
Artigo 7 – Diversos
7.1 O Promotor reserva-se o direito de (i) alterar ou prolongar o Concurso e a Data limite,
se o considerar adequado e sem aviso prévio; (ii) alterar os Termos a seu critério,
independentemente dos motivos, e (iii) cancelar o Concurso caso seja necessário por
motivos alheios ao controlo do Promotor.
7.2 Todas as inscrições tornam-se propriedade do Promotor após submissão, incluindo
quaisquer direitos de propriedade intelectual associados à inscrição. Os Concorrentes
concordam em renunciar incondicionalmente e irrevogavelmente a quaisquer direitos
associados à sua inscrição e garantem que têm os direitos necessários para ceder os
direitos dispostos nestes Termos.
7.3 Qualquer questão ou assunto não abrangido pelos presentes Termos será
exclusivamente determinado pelo Promotor.
7.4 Se um tribunal ou qualquer outra autoridade competente considerar que qualquer dos
Termos (ou qualquer parte de qualquer dos Termos) é inválido, ilegal ou inaplicável, o
Termo ou parte do Termo deve, na extensão do requerido, ser considerado eliminado e a
validade e aplicabilidade dos outros Termos não será afetada.
7.5 A Lei Belga será aplicável a estes Termos.
7.6 Qualquer litígio relativo ao Concurso ou a estes Termos será sujeito à jurisdição
exclusiva dos tribunais Belgas, mas apenas depois do Promotor e do Concorrente tentarem
primeiro resolver o litígio de uma forma amigável.

