
Termos e Condições da Promoção Vodafone Tv - 

Familiares e Amigos – Verão 2021 

 

C2 General 

 

 

Os presentes Termos e Condições destinam-se a regular a Promoção Vodafone Tv - 

Familiares e Amigos – Verão 2021, que decorrerá entre 9 de junho de 2021 e 31 de agosto 

de 2021, mediante a qual a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

(‘Vodafone’), oferece aos Colaboradores com vínculo contratual à Vodafone e aos 

Colaboradores a prestar serviço à Vodafone em regime de Trabalho Temporário, Profissão 

Liberal e Outsourcing, (‘Participantes’) a oportunidade de ganharem os prémios indicados 

no ponto 5. Ao participar nesta Promoção, o Participante aceita os presentes Termos e 

Condições de forma integral, ficando legalmente vinculado aos mesmos, pelo que os deve 

ler atentamente.  

 

1. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO  

 

1.1. No âmbito da Oferta Comercial do Serviço TV, a Vodafone disponibiliza a Promoção 

Vodafone Tv - Familiares e Amigos – Verão 2021 (‘Promoção’), que consubstancia 

uma promoção para os Familiares e Amigos dos Participantes, doravante chamados de 

Amigos, com condições comerciais e ofertas únicas ao Serviço fibra3 ou fibra4, as 

quais se encontram disponíveis para consulta no Sharepoint do site interno.  

 

1.2. No âmbito desta Promoção os Participantes têm a possibilidade de ganhar um dos 

seguintes prémios, pela recomendação e instalação de um pacote de serviços Vodafone 

que inclua televisão e uma Tv Box (‘Serviço’) da Vodafone a Amigos: 

1º ao 3º lugar: 1 (um) Smartphone 5G OPPO A54 (PVP €279)  

4º ao 19º lugar: 1 (um) Headphones wireless Jabra Move (PVP €59,9) 

20º ao 108º lugar: 1 (uma) Coluna JBL Clip2 (PVP €39,9) 

A atribuição dos prémios será feita por ordem de Participantes com maior número de 

instalações de Familiares e Amigos na fibra da Vodafone, dentro do período da 

Promoção. Em caso de empate, ganha o Participante que tiver feito o último convite 

(enviado os dados do Amigo) mais cedo. 

 

1.3. Ficarão elegíveis para a presente Promoção os Participantes que recomendem pelo 

menos 1 (um) Amigo para o Serviço até ao dia 31 de agosto de 2021 e cujo processo 

de instalação do Serviço esteja concluído até ao dia 15 de setembro de 2021.  

 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1. Os Amigos dos Participantes têm de ser pessoas singulares, com idade igual ou 

superior a 18 anos, residentes em local distinto do da residência do Participante, e que 

pretendam utilizar o Serviço para fins não profissionais. Os Amigos que vão aderir ao 

Serviço não podem ser Clientes TV, nem o podem ter sido nos últimos 6 (seis) meses.  
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2.2. Os Amigos dos Participantes têm que solicitar a instalação do Serviço numa zona com 

cobertura de rede Fibra da Vodafone ou respetivos parceiros. A informação sobre as 

zonas de cobertura do Serviço pode ser consultada aqui. Para mais informações sobre 

os requisitos necessários para a instalação do serviço consulte o site Vodafone. 

 

 

 

3. MODO DE FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO 

 

3.1. Nesta Promoção cada Participante terá a oportunidade de ganhar os prémios referidos 

na secção 5 “Prémios” destes Termos e Condições. Para isso, os Participantes têm de 

recomendar a instalação de um serviço da Vodafone que inclua Tv e uma Tv Box a um 

Amigo. Esta instalação tem de ser efetiva, isto é, tem de ser concretizada com sucesso. 

3.2. Para que a recomendação seja validada, o Participante deverá: 

a) Enviar um SMS para 1812 (elegível para os tarifários Red Infinity Colaborador, 

98Col e 98ADM) com o texto “TV” e de seguida responder a 3 perguntas para obter 

os dados necessários: nome e telemóvel do Amigo e NIF do Participante); 

b) Ou em alternativa pode enviar os mesmos dados para 

telemktconsumo@corp.vodafone.pt (disponível para e-mails @vodafone.com e 

@corp.vodafone.pt). 

 

3.3. Após a receção de todos os dados necessários, a Vodafone contactará o Amigo do 

Participante no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para formalizar a 

subscrição e agendar a instalação do Serviço em data a acordar. Após este contacto o 

Participante será informado do resultado via SMS. 

 

 

 

4. ELEGIBILIDADE  

 

4.1. Para efeitos desta Promoção só serão consideradas válidas as instalações do Serviço 

Tv com Tv Box que cumpram os seguintes requisitos: 

a) Ativações do Serviço com o SFID pré-definido da Promoção; 

b) Amigos que estão a aderir ao Serviço pela primeira vez, ou seja, estão excluídas 

adesões anteriores a 9 de junho de 2021, reativações e migrações (de tecnologia e 

de morada);  

c) Amigos que não sejam colaboradores com vínculo contratual à Vodafone, nem 

Pessoas a prestar serviço à Vodafone em regime de Trabalho Temporário, de 

Profissão Liberal ou de Outsourcing; 

 

4.2. Podem participar na Promoção todos os Participantes que durante o período da mesma: 

a) Tenham contrato de trabalho em vigor com a Vodafone Portugal; 

b) Se encontrem a prestar serviços na Vodafone através de empresas de serviços de 

Outsourcing, empresas de Trabalho Temporário ou em regime de Profissão Liberal. 

 

4.3. Não podem participar na Promoção todos aqueles que durante o período da mesma 

exerçam funções comerciais com contacto com Clientes e/ou que tenham um SFID 

comissionável ou que contribuam, no âmbito das suas funções, para um SFID agregador 

https://www.vodafone.pt/pacotes/cobertura.html
https://www.vodafone.pt/info/termos-condicoes/tv-net-voz.html
mailto:telemktconsumo@corp.vodafone.pt
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comissionável. Caso sejam detetadas irregularidades, a Vodafone reserva-se o direito de 

agir disciplinarmente e de excluir o participante da Promoção. 

 

4.4. Mesmo que o Participante não seja Cliente do Serviço Vodafone TV, poderá angariar 

Amigos para o Serviço e participar na Promoção.  

 

4.5. Caso o Participante cesse o seu vínculo à Vodafone Portugal, a oferta atribuída ao 

respetivo Amigo será mantida até ao final do período promocional.  

 

 

 

5. PRÉMIOS 

 

5.1. Com a instalação válida de um novo Cliente com Serviço Tv com Tv Box, o 

Participante fica elegível para a presente Promoção.  

 

5.2. No final do período da Promoção será identificado o número de instalações de 

Familiares e Amigos na fibra da Vodafone de cada Participante.  

Os 3 (três) Participantes que tiverem trazido mais Familiares e Amigos ganham o 1º 

prémio, os 16 (dezasseis) seguintes ganham o 2º prémio, os 89 (oitenta e nove) seguintes 

ganham o 3º prémio. 

 

5.3. Quando o número de Amigos que instalaram a fibra da Vodafone dentro do período 

da campanha for igual entre vários Participantes, a ordem de atribuição de lugares será feita 

pela data em que o Participante enviou o último convite para adesão de um Amigo.  

 

5.4. 1º ao 3º lugar: 1 (um) Smartphone 5G OPPO A54 (PVP €279)  

4º ao 19º lugar: 1 (um) Headphones wireless Jabra Move (PVP €59,9) 

20º ao 108º lugar: 1 (uma) Coluna JBL Clip2 (PVP €39,9) 

 

5.5. O direito ao prémio é pessoal e intransmissível. 

 

5.6. O prémio não pode ser substituído por outro prémio de valor monetário. 

 

5.7. A Vodafone reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, nos casos em que os 

Amigos tenham incorrido, anteriormente, em situações de incumprimento contratual não 

sanado bem como em casos de dolo.  

 

 

6. DURAÇÃO DA PROMOÇÃO E PRINCIPAIS DATAS 

• 9 de junho a 31 de agosto de 2021 (inclusive): datas para envio da recomendação 

de Amigos para o Serviço Tv 

• Até 15 de setembro de 2021 (inclusive): data limite para a instalação, pela 

Vodafone, do Serviço Tv subscrito pelo Amigo recomendado 

• Até 30 de setembro de 2021: apuramento dos vencedores e divulgação dos mesmos 

no sharepoint da Campanha Familiares e Amigos  
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• Até 15 de outubro de 2021: envio dos prémios aos vencedores   

 

7. SUPLEMENTO DE PRIVACIDADE 

7.1. Todos os dados pessoais necessários à adesão da Promoção são de fornecimento 

obrigatório. A falta de fornecimento ou o fornecimento incorreto dos dados exigidos, será 

fator de não elegibilidade do participante e do seu amigo ou familiar à Promoção.  

 

7.2. O Participante é responsável pela disponibilização dos seus dados pessoais no âmbito 

da Promoção. O Participante é também responsável pela comunicação de dados pessoais 

dos seus Familiares e Amigos (Nome e contacto móvel) sendo pressuposto o respetivo 

consentimento, relativamente aos dados que venham a ser comunicados no âmbito da 

presente Promoção, mais garantindo o Participante que obteve, sob sua exclusiva 

responsabilidade o consentimento prévio, expresso e escrito do familiar e/ou amigo para a 

disponibilização dos seus dados pessoais no âmbito da participação na Promoção.  

7.3. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Participante o direito de acesso e de 

portabilidade aos dados que lhe digam diretamente respeito, podendo solicitar a sua 

correção, eliminação ou limitação do tratamento de dados, podendo, ainda, opor-se ao 

tratamento de dados tratados com base nos nossos interesses legítimos. Para exercer estes 

direitos, ou obter quaisquer esclarecimentos para tratamento de dados pessoais, deverá 

contactar o Encarregado de Proteção de Dados da Vodafone Portugal Comunicações 

Pessoais S.A., por correio, para a Avenida D. João II, 36, 8º Piso, 1998-017 Lisboa, ou por 

email, para privacidade@vodafone.com. Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso 

administrativo ou judicial, o Participante tem o direito de apresentar uma reclamação à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”) ou a outra autoridade de controlo 

competente, designadamente no Estado Membro da sua residência habitual, local de 

trabalho ou no país onde eventualmente possa ocorrer alguma violação do regime legal, 

nos termos do artigo 77.º do RGPD. 

 

 

8. GERAL 

 

8.1. É proibida a participação na Promoção para fins contrários à Lei, que impliquem um 

prejuízo para terceiros, ou que de alguma forma lesionem a sua honra, dignidade, imagem, 

intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito reconhecido 

legalmente.   

 

8.2. Todas as dúvidas sobre a interpretação dos presentes Termos e Condições e demais 

casos relativos à Promoção serão analisados e decididos pela Vodafone.   

 

8.3. A Vodafone reserva-se o direito de suspender, alterar a data final da Campanha e os 

presentes Termos e Condições sem necessidade de aviso prévio.   

 

8.4. Se qualquer cláusula dos presentes Termos e Condições for considerada ilegal, inválida 

ou inaplicável, no seu todo ou em parte, ao abrigo de qualquer lei, essa cláusula ou parte 

da mesma serão, nessa medida, entendidas como não fazendo parte dos presentes Termos 

e Condições, sendo que a legalidade, validade e aplicabilidade das restantes cláusulas não 

mailto:privacidade@vodafone.com
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serão afetadas. Nesse caso, as Partes devem substituir a parte da disposição ilegal, inválida 

ou inaplicável com uma (parte de uma) disposição que seja legal, válida e aplicável e que 

tenha, na maior medida possível, um efeito semelhante à disposição ou à sua parte ilegal, 

inválida, ou inaplicável, tendo em conta o conteúdo e a finalidade dos presentes Termos e 

Condições. 

 

8.5. Os presentes Termos e Condições regem-se pela lei portuguesa. Para resolução de 

qualquer questão emergente da violação ou interpretação dos presentes Termos e 

Condições é competente o Tribunal Cível da Comarca de Lisboa. Pode submeter a 

resolução do litígio junto dos Tribunais da sua residência ou do local onde celebrou os 

presentes Termos e Condições. 

 

8.6.  Para a resolução dos conflitos de consumo é competente o Tribunal Arbitral de um 

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo a que a Vodafone tenha aderido, 

atualmente sitos em Lisboa, Faro, Vale do Ave (Guimarães), Porto, Vale do Cávado 

(Braga), Coimbra e Funchal, nos termos dos respetivos regulamentos, sem prejuízo do 

recurso aos Tribunais Judiciais, nos termos da Lei. 

 

 

 

 

 

9 de junho de 2021 

 


