
 

 
 

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

PASSATEMPO “MYSTERY BOX 2019” 

 

I. PROMOTOR DO PASSATEMPO 

O presente regulamento determina os termos e condições do passatempo “Mystery Box 2019”, 

promovido pela Blue4all Lda, com sede na Rua Manuel Vicente S/N, Penigardos, 2490-608 

Ourém, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 513783903 e o número de 

identificação da Segurança Social 25137839035 (doravante designada por Forall Phones).  

 

II. ÂMBITO E DURAÇÃO 

1. O passatempo destina-se a todos os indivíduos residentes em território português, com 

idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

2. O passatempo realizar-se-á entre as 00 horas de 3 de dezembro de 2019 e as 23h59 do dia 

31 de dezembro de 2019 em forallphones.com 

 

III. MECÂNICA DO PASSATEMPO 

A. Objetivo 

O passatempo tem em vista o seguinte objetivo de acordo com a mecânica indicada na 

presente cláusula: 

Cada participante deverá adquirir um produto Mystery Box de forma a ficar habilitado a 

ganhar um Apple iPhone XR 64GB recondicionado de cor e categoria a definir pelo 

vencedor, ambas sujeitas ao stock existente. 

B. Acesso ao passatempo 

O acesso ao passatempo é feito pela aquisição de uma Mystery Box através da página 

https://forallphones.com. 

C. Limitações 

A participação no passatempo está limitada ao stock existente do produto Mystery Box, 

pelo que o número máximo de participantes é de 495 (quatrocentos e noventa e cinco). 
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IV. PRÉMIOS 

1. Todos e apenas os clientes que adquirirem uma Mystery Box ficarão habilitados a ganhar: 

um voucher de deconto de 100% (cem por cento) válido em Apple iPhone XR 64GB 

recondicionado pela Forall Phones, de cor e categoria a definir pelo vencedor; um par de 

meias de Natal Forall Phones; um voucher promocional no valor de EUR 10,00 (dez euros). 

2. A Forall Phones irá atribuir prémios de acordo com o descrito abaixo: 

a) 495 (quatrocentas e noventa e cinco) meias de Natal  

b) 494 (quatrocentas e noventa e quatro) vouchers promocionais no valor de EUR 10,00 

(dez euros), na forma de um cartão físico. 

c) 1 (um) voucher de desconto de 100% (cem por cento), na forma de um cartão físico, 

válido em Apple iPhone XR 64GB recondicionado pela Forall Phones. 

3. Os vouchers promocionais de EUR 10,00 (dez euros) deverão ser utilizados em compras de 

valor igual ou superior a EUR 89,00 (oitenta e nove euros) em forallphones.com ou numa 

das lojas físicas Forall Phones até ao próximo dia 31 de janeiro de 2020, inclusive. Cada 

vencedor poderá usar o voucher promocional apenas uma vez e não é acumulável com 

nenhum outro voucher promocional ou de desconto. 

4. O voucher de desconto de 100% (cem por cento) deverá ser utilizado numa compra de um 

Apple iPhone XR 64GB recondicionado de cor e categoria a definir pelo vencedor, sujeitas 

ao stock existente até ao próximo dia 31 de janeiro de 2020, inclusive. Não será possível a 

utilização deste voucher nas lojas físicas. O vencedor poderá usar o voucher de desconto 

apenas uma vez e não é acumulável com nenhum outro voucher promocional ou de 

desconto. 

5. Para utilização dos vouchers promocionais e de desconto, os vencedores deverão seguir o 

processo de compra habitual, tendo como opção: 

a) Caso a compra seja efetuada Online: no passo 2 “Checkout” (ou “Informações”) do 

processo de compra, a possibilidade de aplicar o “Código de desconto” atribuído. 

b) Na eventualidade da compra acontecer em Loja Física: entregar ao lojista presente o 

cartão físico do voucher promocional. 



 

 
 
V. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A não utilização do prémio pelos participantes, por qualquer motivo, não confere 

qualquer direito de indemnização ou compensação. 

2. O prémio atribuído no âmbito do passatempo, não é, em caso algum, substituído por 

dinheiro ou trocado por outro produto. 

3. No âmbito do passatempo, só serão consideradas válidas e aceites as participações que 

venham a ser apresentadas em plena conformidade com o disposto presente no 

presente Regulamento. 

4. A Forall Phones reserva-se no direito de, a todo o tempo, terminar, alterar, encurtar, 

atrasar ou prolongar o passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta ou algum fator externo fora do controlo da organização e que afete o bom 

funcionamento do mesmo, casos em que os participantes não terão direito a qualquer 

tipo de compensação. 

 

VI. PUBLICIDADE DO PASSATEMPO 

A publicidade afeta ao passatempo será processada por meio de internet e pelos demais canais 

que a Forall Phones entenda por convenientes, obrigando-se a Forall Phones a expor 

claramente todas as condições respeitantes ao mesmo. Contudo, tal facto não dispensa a prévia 

consulta e leitura do presente Regulamento por todos os participantes e potenciais 

participantes. 

 

VII. DADOS PESSOAIS 

1. Os dados pessoais dos Participantes que venham a ser fornecidos no âmbito da 

realização do Passatempo, serão tratados com pleno respeito pela legislação de 

proteção dos dados pessoais que se encontre em cada momento em vigor, 

nomeadamente, o Regulamento (EU) nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados), pelo que a 

participação  no Passatempo pressupõe o pleno conhecimento e aceitação do seguinte: 



 

 
 

a) Os participantes aceitam que o tratamento dos seus dados é necessário e 

obrigatório para os efeitos de participação no Passatempo, dado que esses serão 

necessários para a realização e execução os serviços ou produtos comprados pelo 

utilizador, titular dos dados pessoais recolhidos. 

b) No âmbito da gestão de dados de cliente, os dados pessoais recolhidos serão 

transmitidos a terceiros que sejam empresas transportadoras de mercadorias tendo 

como única e exclusiva finalidade a realização e execução dos serviços ou produtos 

comprados pelo utilizador, titular dos dados pessoais recolhidos. 

c) O fornecimento de dados pessoais é facultativo e será sempre garantido, nos termos 

da lei, o direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição, 

portabilidade dos dados e de retirada do consentimento aos Participantes que assim 

o desejem e o comuniquem pessoalmente ou por escrito, diretamente no separador 

de contacto, no menu de navegação do website. 

d) O consentimento prestado para o tratamento de dados pessoais pelo titular de 

dados pessoais, poderá ser revogado pelo próprio, a todo o momento. Para revogar 

o consentimento do tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades abaixo 

enunciadas, ou para exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição, 

apagamento, limitação e portabilidade, deverá manifestar a sua vontade, 

remetendo por escrito para o endereço de e-mail hello@forallphones.com, ou para 

o endereço postal do responsável pelo tratamento: Largo João Vaz 7C, 1700-251 

Lisboa. 

e) Os dados de identificação pessoal tratados no âmbito do presente Passatempo 

poderão ser disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil ou 

criminal, mediante a solicitação da autoridade judiciária competente, nos termos da 

legislação aplicável. 

 

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A participação no passatempo implica a aceitação automática dos termos e condições 

do presente regulamento. 



 

 
 

2. No âmbito do Passatempo, a Forall Phones não poderá ser responsabilizada por 

quaisquer atos ilícitos que venham a ser desenvolvidos pelos participantes, quaisquer 

outros intervenientes ou terceiros, quer durante a realização do Passatempo, quer após 

o seu termo. 

3. A Forall Phones não se responsabiliza por situações alheias ao seu controlo, 

provenientes do mau funcionamento da plataforma (https://forallphones.com) e que 

provoquem dificuldades técnicas de funcionalidades existentes no website. 

4. Na eventualidade de se verificarem casos omissos no presente regulamento, esses 

serão resolvidos pela Forall Phones, sendo que das suas decisões não caberá recurso. 

 

3 de dezembro de 2019 

Blue4all Lda 
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