
PASSATEMPO “UNIDOS PELA DHL EXPRESS” 

 

O promotor do Passatempo é a DHL Express Portugal, com sede na Av. D. João 

II, 51, Piso 4 Parque das Nações, 1990-085 Lisboa, doravante designada como 

Promotora. O Passatempo decorre consoante as condições abaixo elencadas. 

 

1. DESCRIÇÃO DO PASSATEMPO 

O Passatempo “Unidos pela DHL Express” decorre na página Instagram da 

Promotora em https://www.instagram.com/dhlexpressportugal/ 

No Passatempo, os seguidores da DHL Express Portugal no Instagram são 

desafiados a deixar um comentário, na publicação de divulgação do 

Passatempo, indicando um amigo ou familiar com quem gostariam de estar mais 

unidos e justificando porque é que merecem estar mais unidos. A participação 

deve ter essa pessoa identificada. O participante pode participar todas as vezes 

que pretender desde que deixe um comentário diferente e identifique também 

pessoas diferentes.  

Não são consideradas válidas participações que façam menção a outras Marcas 

ou elementos sujeitos a direitos de autor ou de propriedade industrial. 

O participante e as pessoas mencionadas têm de seguir a página 

@dhlexpressportugal no Instagram para a participação ser válida. 

 

2. DURAÇÃO DO PASSATEMPO 

O Passatempo “Unidos pela DHL Express” tem início no dia 30 de Agosto 2021 

e termina no dia 08 de Setembro de 2021.  

 

3. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

a) Podem participar no Passatempo todas as pessoas singulares residentes em 

Portugal Continental, Açores e Madeira com idade igual ou superior a 18 anos 

b) Para efeitos de habilitação ao prémio, os participantes têm de aceder à página 

Instagram da Promotora e respeitar o disposto no presente regulamento. 

c) A Promotora reserva-se o direito de a qualquer altura, solicitar elementos que 

permitam a verificação do cumprimento de quaisquer destas regras. 

d) Ao participar no Passatempo o participante declara que aceita sem reservas 

as condições do presente Regulamento. 

e) O participante cede os direitos da sua participação para utilização em 

materiais publicitários da Marca. O participante responsabiliza-se por indemnizar 



a Promotora no caso de alguma reclamação relacionada com direitos de autor 

ou de outro tipo. 

 

4. ESCOLHA DO VENCEDOR 

A seleção da participação vencedora é feita por um Júri da Promotora, segundo 

os seguintes critérios de seleção: 

• Originalidade e apelo da participação 

• O cumprimento da forma de participação e dos requisitos de participação.  

O vencedor é divulgado na página de Instagram da Promotora com respetiva 

menção ao utilizador num prazo de 10 dias úteis após o período de duração do 

Passatempo. 

Após ser anunciado o vencedor, é da responsabilidade deste contactar a DHL 

Express Portugal, no prazo de 5 dias úteis, através do seu perfil Instagram para 

fornecer os dados necessários à atribuição do prémio. 

A escolha da Promotora é final e definitiva. 

 

5. PRÉMIO 

O prémio a atribuir são dois smartphones Samsung Galaxy S20 FE num valor 

aproximado de 1.200€.  

O prémio é disponibilizado ao vencedor no prazo máximo de 120 dias após ter 

sido feito o anúncio do mesmo. 

Relativamente ao prémio atribuído, a Promotora não poderá de qualquer forma 

proceder a trocas ou substituições ou responsabilizar-se por quaisquer custos 

associados à sua utilização. 

O prémio indicado pode ser substituído por outro pela DHL Express Portugal, de 

valor similar, sem aviso prévio, por questões de ordem logística. 

O prémio é pessoal e intransmissível. 

 

6. CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO 

Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar 

origem à exclusão do participante e à recusa da atribuição do prémio por parte 

da Promotora, mesmo que o nome do participante tenha sido divulgado como 

premiado. 

A Promotora reserva-se o direito de excluir participantes por suspeita de alguma 

anomalia ou interferência conforme decorre das condições de exclusão. 

 



7. OUTRAS CONDIÇÕES 

A Promotora reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou 

prolongar este Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade 

ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo da organização, 

que afete o bom funcionamento do Passatempo. Nestas circunstâncias, os 

participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. Qualquer 

decisão da Promotora neste âmbito será publicada na página no Instagram. 

A Promotora não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que 

ocorram após a atribuição dos prémios aos participantes, nem tem qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos físicos ou prejuízos sofridos pelo 

participante aquando do gozo do prémio recebido. 

A Promotora não suportará quaisquer custos associados ao gozo dos prémios, 

para além dos que sejam expressamente indicados. 

A Promotora, exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda 

natureza que possam dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de 

continuidade do funcionamento do Passatempo mediante o qual se participa na 

promoção, o defraudamento da utilidade que os utilizadores possam atribuir ao 

mesmo e, em particular, ainda que não de modo exclusivo, à falha de acesso ao 

Instagram. 

A Promotora não se responsabiliza pelo funcionamento da plataforma Instagram, 

nem pelos serviços de ligação à Internet. 

A Promotora não será responsável por participações não recebidas, não 

reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do 

Passatempo. 

Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente 

determinantes para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a 

respetiva preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos 

participantes. 

Qualquer reclamação ou esclarecimento poderá ser obtido através do email 

dhl@waynext.com. 

Qualquer participante autoriza a Promotora a divulgar o seu nome, participação 

e imagem de perfil para quaisquer fins de informação do presente Passatempo, 

sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação. 

O presente regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos 

relacionados com a evolução e logística do passatempo. As novas condições do 

Regulamento serão aplicáveis a partir da sua publicação neste espaço que os 

participantes deverão consultar regularmente em ordem a tomar conhecimento 

dos termos e condições aplicáveis. 

Este Passatempo não é de forma alguma patrocinado ou suportado pela 

plataforma Instagram sendo uma iniciativa da responsabilidade exclusiva da 

Promotora. 



 

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para 

utilização e tratamento para a gestão do Passatempo. 

A Promotora garante a confidencialidade dos dados pessoais do vencedor. O 

fornecimento dos dados pessoais é necessário para a correta gestão e entrega 

dos prémios e acontece através da plataforma do Instagram. Só serão 

consideradas participações com dados corretos. Os dados recebidos são 

processados e tratados de acordo com a legislação em vigor, e destinam-se ao 

tratamento desta promoção ficando garantido, nos termos da lei, o direito de 

acesso, retificação e eliminação. 

Ao fornecer os seus dados pessoais, o concorrente declara que os mesmos são 

verdadeiros. O participante poderá aceder aos seus dados a qualquer momento, 

para sua alteração ou eliminação futura, bastando para tal contatar a Promotora 

através do email dhl@waynext.com, indicando como referência “Ref. Proteção 

de dados” e juntando cópia do seu documento de identidade. 

 

 

Boa sorte a todos! 


