TERMOS E CONDIÇÕES PROMOCIONAIS
“Dá um boost de energia! “Compra produtos Trust no valor de 40 € e recebe um
powerbank Trust grátis!
Disposições gerais
Estes termos e condições promocionais aplicam-se à ação promocional “Promoção de
primavera – Dá um boost de energia! “Compra produtos Trust no valor de 40 € e recebe
um powerbank grátis” (doravante designada por “a Promoção”) organizada pela Trust
International para promover a venda de produtos Trust. O organizador da Promoção é a
Trust International B.V. (doravante designada por “o Organizador”), uma empresa
registada na Holanda com o número de identificação de pessoa coletiva 23078603.
1. Promoção
• A Promoção serve para promover os produtos Trust (Produtos).
• A Promoção de Produtos decorrerá entre 12/04/2021 e 24/05/2021, inclusive
(doravante designado por
o Período Promocional).
• Esta é uma Promoção temporária.
• A Promoção aplica-se exclusivamente à compra de um ou mais produtos novos com
um valor de compra total mínimo de 40 €, que tenham sido vendidos por parceiros
comerciais da Trust na Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália,
Grécia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Polónia, República Checa, Eslováquia, Finlândia,
Reino Unido, Hungria, Roménia e outros mercados participantes.
• Os produtos em segunda mão, devolvidos ou recondicionados estão excluídos desta
Promoção.
• A Oferta Grátis pode ser reclamada até 31/05/21, inclusive.
• A comunicação relativa à Promoção poderá ser feita até quatro semanas após o
final do Período de Registo, até 28/06/21, inclusive.
• O Organizador reserva-se o direito de cessar a Promoção ou alterar os Termos e
Condições Promocionais a qualquer momento, sem especificar os seus motivos para
tal. Uma versão revista dos Termos e Condições Promocionais será então colocada
em www.trustpromotions.com, indicando a data da alteração.
2. Participação
• Todas as pessoas que participem na Promoção ficam vinculadas às disposições dos
presentes
Termos e Condições Promocionais;
• A participação na Promoção é gratuita;
• A participação na Promoção faz-se - após a pessoa comprar e receber os Produtos através do registo em www.trustpromotions.com
• A participação na Promoção é possível apenas para Participantes residentes na
Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Noruega,
Suécia, Dinamarca, Polónia, República Checa, Eslováquia, Finlândia, Reino Unido,
Hungria, Roménia e outros mercados participantes.
• Cada Participante só pode participar nesta Promoção uma vez por cada 40 € em
produtos adquiridos, até a um máximo de três vezes, preenchendo o respetivo
registo no site da Promoção. Nota: o Participante deverá cobrir os custos de
eventuais despesas de telefone ou Internet.

• Além dos dados pessoais, deverá ser também deve enviada uma cópia do recibo. O
comprovativo de compra deve mostrar claramente a data de compra, a loja onde foi
feita a compra e o preço total dos Produtos.
• As informações enviadas são verificadas com base na data de compra, a loja onde
foi feita a compra e os produtos comprados. O comprovativo de compra carregado
deve mostrar claramente que os produtos foram comprados dentro do Período
Promocional.
• A Trust não aceita qualquer reclamação relativa a produtos comprados no eBay ou
Marktplaats.
3. Oferta Grátis
Se o Participante satisfizer todos os Termos e Condições Promocionais, ele ou ela tem
o direito a receber um Powerbank de 5.000 mAh, incluindo um cabo micro USB. Nota:
existe um stock de cores limitado para esta Promoção. Os primeiros a reclamar a
oferta terão preferência na escolha da cor. Se não houver em stock a cor que o
participante selecionou, este receberá um Powerbank em preto.
• A Oferta Grátis não pode ser substituída por qualquer montante em dinheiro.
4. Dados
• Ao participar, serão solicitados aos participantes os dados pessoais e dos Produtos.
• Esses dados incluem: nome, morada, endereço de e-mail, data da compra e o canal
de venda. Esses dados, salvo declaração ou acordo em contrário, não serão utiliza dos
para outros fins que não a Promoção.
• Uma vez submetidos os dados do Participante, e desde que tais dados estejam
completos e corretos, o Organizador enviará ao comprador dos Produtos a Oferta
Grátis no final do Período Promocional (a partir de 31/05/21).
• O Organizador procurará notificar o Participante de que o seu registo foi aprovado
ou recusado no prazo de duas semanas após o registo.
• Caso o pedido seja aprovado, o Organizador procurará entregar a Oferta Grátis na
morada indicada pelo Participante no prazo de 2 semanas após o Período
Promocional.
• O Participante é responsável pelos dados que enviou. Ao enviar tais dados, o
Participante declara que está autorizado a submeter tais dados, que os mesmos estão
corretos e que esses dados não infringem de forma alguma os direitos ou a
privacidade de terceiros.
• Uma pessoa singular que participe numa Promoção através de
terceiros/intermediários não se qualifica como Participante. O Organizador reserva se o direito a excluir da Participação tais pessoas/terceiros.
• O Organizador tem o direito de solicitar a qualquer momento ao Participante que
disponibilize uma cópia de um documento de identificação certificado válido e o
comprovativo de compra original.
• Em caso de suspeita de fraude ou envios indevidos, o Organizador poderá decidir
excluir determinados participantes sem especificar os motivos.
5. Responsabilidade
• O Organizador, as pessoas auxiliares contratadas pelo Organizador e/ou terceiros
não são responsáveis por quaisquer danos, diretos e/ou indiretos, subsequentes ou

de qualquer outra forma relacionados com a Promoção.
• Erros de impressão, ortografia, composição ou similares não podem ser refutados
nem constituir, de forma alguma, uma obrigação por parte do Organizador.
• O Organizador não é responsável por quaisquer danos (ou consequências dos
mesmos) causados por erros técnicos ou editoriais ou omissões que ocorram no site,
nem por quaisquer
danos ou danos consequentes resultantes da utilização, apresentação, disposição ou
indisponibilidade temporária do site ou ligações a sites terceiros.
6. Reclamações ou litígios
• A Promoção é aplicável apenas na Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Espanha,
Portugal, Itália, Grécia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Polónia, República Checa,
Eslováquia, Finlândia, Reino Unido, Hungria, Roménia e noutros mercados
participantes para Produtos adquiridos dentro do Período Promocional.
• O site www.trustpromotions.com inclui Perguntas frequentes, pelo que o
participante dever consultar primeiro essa secção para ver se a sua questão consta
das mesmas.
• Reclamações e/ou questões acerca desta Promoção podem ser enviadas por escrito
para promotions@trust.com. A comunicação relativa à Promoção pode ser feita até
um mês após o fim do Período de Registo.
• O Organizador comunica prazos previstos para inspecionar e enviar a Oferta Grátis.
O Participante não poderá obter quaisquer direitos dos prazos propostos
especificados.
• O Organizador reserva-se o direito a excluir Participantes da Promoção a qualquer
momento,
caso acredite que o Participante tenha violado uma ou mais condições de
participação, tenha disponibilizado informações imprecisas ou incompletas ou tenha
de qualquer outra forma agido de maneira legalmente inadmissível.
• Ao participar na Promoção, o Participante declara que concorda com os Termos e
Condições Promocionais e com todas as decisões tomadas pelo Organizador em
relação a esta Promoção. Não poderá ocorrer qualquer correspondência relativa aos
presentes Termos e Condições Promocionais.
• A Trust International B.V. reserva-se o direito a alterar os Termos e Condições
Promocionais e/ou a por termo à Promoção antes do prazo previsto.
7. Implementação técnica
A Kellerman Bureau in Actie é responsável pela implementação técnica por conta da
Trust International B.V. As compras de produtos enviadas pelos consumidores
através deste site são processados pela Kellerman Bureau in Actie.
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