TERMOS E CONDIÇÕES: Campanha “Passe Anual Earebel”
PROMOVIDO POR: ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.
NIPC -- 514 954 884
Sede -- Avenida da Liberdade 49 1-Dto, 1050-188 Lisboa
Endereço - Avenida da Liberdade 49 1-Dto, 1050-188 Lisboa
1. ÂMBITO E DURAÇÃO
1.1 – A campanha “Passe Anual Earebel” é uma ação promocional da ELEVEN SPORTS
NETWORK PORTUGAL, que tem como objetivo recompensar novos clientes ELEVEN SPORTS
através da oferta de dois produtos Earebel.
1.2 -- Destina-se a jovens (maiores de 18 anos), residentes em Portugal Continental e Ilhas, que
subscrevam o Passe Anual Eleven Sports no website www.elevensports.pt durante o período
de campanha.
1.3 – A campanha decorrerá entre as 00h00 do dia 11/11/2019 e as 23h59 do dia 22/11/2019.
2. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – A campanha está disponível no website da Eleven Sports Portugal (www.elevensport.pt).
2.2 – Os clientes terão que subscrever o Passe Anual Eleven Sports exclusivamente em
www.elevensport.pt e dentro do período de campanha, para ficarem habilitados a receber um
dos prémios Earebel.
2.3 – Os clientes terão que pagar a subscrição por inteiro. A campanha não está disponível
para clientes que beneficiem de qualquer desconto no pagamento do Passe Anual Eleven
Sports, nem para clientes que subscrevam Eleven Sports através dos operadores de televisão
(MEO, NOS, Vodafone e NOWO).
3. PRÉMIO
3.1 – Serão atribuídos 29 Gorros Earebel + Headphones JBL com logotipo Eleven Sports
semelhante ao modelo comercializado em https://www.earebel.com/products/street-beanieset e 43 Fitas Earebel + Headphones JBL com logotipo Eleven Sports semelhante ao modelo
comercializado em https://www.earebel.com/collections/jbl-bluetooth-headphone-headgearsets/products/performance-headband-set.
3.2 – O prémio descrito supra não poderá ser alvo de troca por outros de igual espécie ou valor
nominal, nem poderá ser transmissível a terceiros, ou sujeitos a alteração de data.
4. SELEÇÃO DOS CLIENTES
4.1 – As primeiras 72 subscrições do Passe Anual Eleven Sports receberão um dos prémios
Earebel da campanha.
4.2 – Os 72 clientes serão contactados através de email no dia 25/11/2019 para indicarem o
prémio Earebel que pretendem e a morada para envio do mesmo.

4.3 – Os clientes têm até um prazo de 48 horas após envio do email da ELEVEN SPORTS
NETWORK PORTUGAL para responderem ao email a indicar os dados solicitados. Após esse
prazo deixam de estar elegíveis para a oferta do prémio Earebel.
4.4 – A atribuição de prémios será feita por ordem de subscrição, limitada ao stock existente
de cada prémio.
4.5 – A ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL não se responsabiliza pelo cancelamento da
oferta em causa.
4.6 - Os dados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de veracidade dos dados pessoais
dos participantes implicará a anulação da oferta da campanha.
4.7 - A ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL não se responsabiliza pela impossibilidade de
entrega dos prémios devido a dados incorretos ou impossibilidade de contato.
5. PROTEÇÃO DE DADOS
5.1 – Poderão ser recolhidos dados pessoais dos participantes no âmbito do fornecimento
obrigatório dos dados, nome, contacto, morada e e-mail, para participar no passatempo. De
acordo com a legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.o 67/98, de
26 de outubro, e a Lei n.o 41/2004, de 18 de Agosto alterada pela Lei n.o 46/2012, de 29 de
Agosto. O passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação das seguintes alíneas:
a) Todos os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório
para efeitos de processamento do passatempo, apuramento dos premiados e entrega do
prémio. Os dados serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da
ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL, sendo posteriormente arquivados pela mesma. Os
dados serão armazenados num ficheiro eletrónico para serem utilizados em comunicações
futuras para o que os participantes, desde já, dão o seu consentimento. b) A ELEVEN SPORTS
NETWORK PORTUGAL garante a possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados
aos participantes que assim o desejem e o comuniquem por carta registada à ELEVEN SPORTS
NETWORK PORTUGAL.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1 - A ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL reserva-se ao direito de alterar, suspender ou
cancelar esta campanha, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique
qualquer obrigação de indemnizar os participantes.
6.2 -- Qualquer participante que haja de má fé e participe na campanha utilizando informação
falsa, viciando assim a promoção, será excluído da mesma.
6.3 -- Caso ocorra uma situação não prevista neste documento a ELEVEN SPORTS NETWORK
PORTUGAL colmatará a lacuna de acordo com o espírito subjacente a este documento,
reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização desta campanha e
prolongá-la ou suspendê-la sem qualquer aviso prévio.
6.4 -- A ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL, não será responsável por qualquer erro
humano ou técnico, que possa ocorrer durante o processo da promoção e o período em que a
mesma esteja ativa.
6.5 – Esta campanha é da exclusiva responsabilidade da ELEVEN SPORTS NETWORK
PORTUGAL.

7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
7.1 -- Qualquer divergência ou questão que surja entre as partes, relativa à interpretação ou
aplicação deste concurso, será submetida ao tribunal da comarca de Lisboa, com expressa
renúncia a qualquer outro, salvo norma legal imperativa que disponha de forma diversa.
8. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES
8.1 -- Todos os participantes desta campanha aceitam implicitamente os termos e condições
estabelecidos no presente documento de Termos e Condições.
Lisboa, 11 de Novembro de 2019

