
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 
Em ________________, ______ de Marzo de 2018. 
 

ENTRE 

 
O primeiro contraente, MEDIA MARKT _____________________, S.A., com sede em 
________________________________________ e com o NIF ________________ (doravante MEDIA MARKT). 
 
E o segundo contraente, Sr./Sr.ª ________________________________________________________________ e 
com o número de cartão do cidadão / bilhete de identidade _____________________ (doravante VENDEDOR). 
 

AS PARTES DECLARAM E CONCORDAM COM O SEGUINTE: 

 
I. Através do presente documento, o VENDEDOR vende à MEDIA MARTKT, que compra, o produto indicado 

abaixo (cuja posse é também transmitida nesta data), do qual declara ser único proprietário, a troco do 
montante equivalente a ______ Euros, na condição de que, no estabelecimento comercial da MEDIA 
MARKT localizado em […], o VENDEDOR adquira outro produto com as mesmas características, no âmbito 
da promoção "Eur x Kgs 2018". 
 

II. Dados do produto: 
 

- Marca e modelo: 
- Número de série / referência: 

 
III. Ao assinar este documento, o VENDEDOR declara que não tem intenção de voltar a possuir ou usar o 

produto entregue e a respetiva propriedade é totalmente transferida para a MEDIA MARKT, com renúncia 
expressa à sua devolução ou restituição. 

 
IV. Se o produto entregue pelo VENDEDOR à MEDIA MARKT consistir ou contiver um dispositivo de 

armazenamento de dados, o VENDEDOR manifesta ter procedido à destruição dos dados existentes no dito 
dispositivo, eximindo a MEDIA MARKT de qualquer responsabilidade pelos dados que o dispositivo possa ter 
armazenados. 

 
V. No caso em que, terminada a vigência da promoção " Eur x Kgs 2018", o VENDEDOR não tenha adquirido 

qualquer produto da MEDIA MARKT no âmbito da promoção indicada no ponto I do presente documento ou, 
tendo adquirido um produto da promoção indicada, faça uso do direito de desistência que oferece a MEDIA 
MARKT, o VENDEDOR perderá o direito a receber o montante especificado no parágrafo I. 

 
 

VI. O presente acordo respeita a política de privacidade dos contraentes e os seus dados pessoais são 
recolhidos e tratados no estrito respeito e cumprimento da Lei da Protecção de Dados Pessoais (Lei n.º 
67/98, de 26 de Outubro)1.  

 
Como prova de concordância com tudo o que está acima declarado, os contraentes assinam o presente documento 
em dois exemplares  no lugar e data indicados no cabeçalho. 
 
 
 
Ass.: ____________________________   Ass.: Media Markt          

                                                 
1 O VENDEDOR fica informado que os seus dados pessoais serão registados em ficheiros pertencentes à Media […]., com a finalidade 
de gerir a actividade da promoção "Eur x Kgs 2018", bem como para fins de prospecção comercial, através do envio de emails e SMS. O 
VENDEDOR pode exercer os direitos de acesso, rectificação, actualização ou eliminação dos seus dados, bem como o direito de 
oposição ao tratamento dos mesmos, mediante pedido escrito dirigido a: […]. 

 


