“PASSATEMPO YARIS WRC”
Regulamento do Concurso – maio 2019
- Condições de Participação –

Realizado por:
Toyota Caetano Portugal
Av. Vasco da Gama nº1410
4431-956 Vila Nova de Gaia
www.toyota.pt

1. Descrição do Passatempo
a) O “Passatempo Yaris WRC” é uma ação promocional realizada pela
Toyota Caetano Portugal para oferta de 5 bilhetes duplos para a etapa de
31 de maio SS3 / SS6 Arganil, do WRC Vodafone Rally de Portugal;
b) O passatempo decorre exclusivamente no site http://passatempoyariswrc.toyota.pt/ desenvolvido especificamente para o efeito.

2. Descrição do Prémio
a) Serão atribuídos 5 Bilhetes Duplos – Rally Pass sexta-feira – 31 de maio
de 2019. Inclui acesso exclusivo à zona Rally Pass de sexta-feira + 1
Almoço Buffet Livre + 1 Parking Arganil (SS3 / SS6)
b) Os prémios são pessoais e intransmissíveis, não podendo ser trocados
ou substituídos por dinheiro ou qualquer outro produto ou serviço;
c) Em caso algum a Toyota Caetano Portugal será responsável pelos danos
ou prejuízos resultantes da atribuição, aceitação, gozo, utilização,
rejeição e/ou perda do Prémio atribuído no âmbito do presente
Passatempo;

3. Mecânica do Passatempo
a) Os participantes devem aceder ao website site http://passatempoyariswrc.toyota.pt/ e escolher a opção “Participar”;
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b) Preencher um formulário onde terão de inserir nome, email e NIF (o NIF
serve apenas para validação da participação) e responder a 3 questões:
uma de cada vez, com duas opções de resposta cada uma;
c) Se acertar nas respostas às três questões, o participante recebe um email
com um QR Code que deverá ser apresentado, até às 18h do dia 24 de
maio de 2019, num Concessionário Toyota (à exceção dos seguintes
Concessionários Toyota: Auto Açoreana – Açores, U.F. Funchal – Poço
Barral e Terauto – Açores).
d) Cada participante só pode jogar uma vez por dia. Se não acertar, o
participante apenas poderá voltar a jogar no dia seguinte;
e) No concessionário, o participante terá de apresentar o QR Code a um
vendedor Toyota, que efetuará a leitura e validação no Concessionário,
gerando a configuração de um modelo Toyota, que poderá, ou não,
corresponder à vencedora. O QR Code vencedor diz respeito ao modelo
Toyota Yaris;
f) Só serão elegíveis para este passatempo os QR Codes gerados a partir da
participação no passatempo apresentado em http://passatempoyariswrc.toyota.pt/ e enviados para o email do participante.
g) Os QR Codes com a configuração vencedora são gerados de 15 em 15
participações com todas as respostas corretas, até um limite de 5.
h) Os QR Codes vencedores são validados pelo vendedor Toyota através do
NIF fornecido pelo participante, e terá que corresponder ao NIF indicado
no primeiro momento de registo no passatempo.

4. Participantes
a) O passatempo é dirigido a todos os indivíduos residentes em Portugal e
com mais de 18 anos de idade à data de início do Passatempo;
b) Os participantes que não cumprirem com o estipulado no presente
Regulamento do Passatempo não terão direito à atribuição do prémio
previsto;
c) A participação no presente passatempo está vedada a colaboradores
diretos ou indiretos da Toyota Caetano Portugal e dos seus
Concessionários, bem como colaboradores de entidades prestadoras de
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serviços relacionados com o presente passatempo e seus familiares
diretos;
d) A participação no presente passatempo não acarretará custos para os
participantes;
e) O participante exime a Toyota Caetano Portugal de qualquer
responsabilidade e manterá a Toyota Caetano Portugal livre de
quaisquer reclamações como consequência de danos e prejuízos que
possam derivar da atividade que levará a cabo relativamente ao prémio
concedido;
f) Todos os vencedores autorizam a Toyota Caetano Portugal a divulgar o
seu nome no âmbito de ações de comunicação relacionadas com o
presente Passatempo, sem que por isso tenham direito a qualquer
compensação.

5. Duração/Datas
a) O “Passatempo Yaris WRC” decorre de 15 a 24 de maio de 2019;
b) Só serão emitidos QR Codes até às 14h do dia 23 de maio de 2019;
c) Os participantes podem validar os QR Codes até às 18h do dia 24 de maio,
num concessionário Toyota aderente ao passatempo;
d) O resultado da participação é conhecido diretamente no Concessionário
Toyota, através da validação do QR Code recebido por email;
e) Os resultados poderão ser anunciados no Facebook da Toyota Portugal;
f) A entrega do prémio aos vencedores será posteriormente agendada e
combinada com a Toyota Caetano Portugal diretamente com cada um
dos participantes premiados.

6. Publicidade
a) A publicidade do Passatempo será feita através da internet,
nomeadamente através do website da Toyota Portugal e respetivas
redes sociais.
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7. Dados pessoais e recolha de informação
a) Todos os dados pessoais obtidos no âmbito do presente Passatempo
constarão de um ficheiro cuja responsabilidade é da Toyota Caetano
Portugal;
b) Os dados pessoais recolhidos no âmbito desta ação serão, ainda,
integrados na Base de Dados da Toyota Caetano Portugal e servem para
fins de gestão comercial de clientes, nomeadamente para ações de
marketing, podendo a todo o momento exercer os diretos previstos na
Lei Nº 67/98 de outubro, Lei de Proteção dos Dados Pessoais para
acesso, retificação ou cancelamento, mediante solicitação ao
Departamento de Comunicação e Marketing da Toyota Caetano
Portugal, S.A.

8. Disposições Finais:
a) A Toyota Caetano Portugal reserva-se o direito de excluir os candidatos
que estejam, de alguma forma, a utilizar meios que não os permitidos no
Regulamento ou a submeter informação incorreta, ou atentem contra o
bom nome da marca, ou ainda que sejam autores de participações
fictícias, através de técnicas informáticas contra o servidor onde se
instala o site do passatempo;
b) A Toyota Caetano Portugal reserva-se ao direito de alterar o
regulamento, sempre que entender necessário, tornando-se as
alterações efetivas após a sua publicação no site do passatempo;
c) A Toyota Caetano Portugal reserva-se ao direito de modificar ou
suspender este passatempo em qualquer momento no caso de anomalia
informática ou tentativa de corrupção;
d) Os participantes no passatempo aceitam automaticamente as condições
do regulamento, acatando as regras e condições nele estabelecido;
e) A Toyota Caetano Portugal não assume responsabilidade por quaisquer
problemas técnicos, de hardware ou software, ou por quaisquer falhas e
atrasos de comunicações, assim como quaisquer erros ou falhas técnicas
ou humanas, que possam ocorrer durante o processo de submissão de
candidaturas e que possam impedir ou limitar a participação, originados
por falhas de serviços/produtos prestados por entidades externas.
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Toyota Caetano Portugal
Vila Nova de Gaia, 14 de maio de 2019
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