
 

REGULAMENTO 

“ADESÃO A DESCONTOS PARA OS INSCRITOS NA CORRIDA B PLANET” 

 

1. Introdução 

O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e funcionamento referente aos descontos que podem ser 

praticados por todos os inscritos na Corrida B planet, que decorre no dia 1 de Novembro de 2015. 

Os descontos poderão ser efetuados nas lojas Fish Planet, Opticália, Brinka e Phone House. 

 

2. Organização 

A organização do evento pertence ao B planet, com morada na Estrada Nacional 10 Km 18,5, 2830-411 Barreiro. 
 

3. Participantes 

Participação destinada a todos os inscritos na Corrida B planet. 

 

4. Aceitação do regulamento  

A usufruir dos descontos, poderão ser todos os inscritos na Corrida B planet, desde que apresente na loja (s) (que pretende obter 

o desconto) o comprovativo de inscrição (caso seja online apresente o email, caso faça a sua inscrição na Farmácia Holon 

apresente o flyer carimbado). 

 

5. Alteração do regulamento 

Os inscritos na Corrida e que pretendem usufruir dos descontos aderentes à iniciativa, desde já reconhecem, adicionalmente, 

para todos os efeitos, o direito de a Organização poder, a todo o tempo e por qualquer modo, alterar, no todo ou em parte o 

presente regulamento, obrigando-se, nesses casos, a divulgar as alterações introduzidas. 

 

6. Condições de participação 

1. Esta ação destina-se aos inscritos na Corrida B planet, pelo que constituem cumulativamente condições de participação: 

a. Os descontos destinam-se a todos os indivíduos, maiores de 18 anos, que estejam inscritos na Corrida B planet. 

b. Para usufruir dos descontos, deve apresentar nas lojas (Fish Planet, Opticália, Brinka e Phone House) o comprovativo de 

inscrição (caso seja online apresente o email, caso faça a sua inscrição na Farmácia Holon apresente o flyer carimbado). 

c. Os descontos mencionados em baixo, não são acumuláveis com outras campanhas que possam estar em vigor. 

d. Que o inscrito cumpra os demais requisitos e condições previstos no presente regulamento. 

 

7. Lojas 

             As lojas que efetuam descontos são: Fish Planet; Opticália; Brinka; Phone House. 

 

8. Descontos  
 

- Fish Planet – Reembolso do valor da inscrição numa compra mínima de 35€ 

- Opticália: 10€ de desconto a cada 100€ de compras, a todos os participantes da corrida (não acumulável com outras            

promoções, descontos, campanhas ou protocolos em vigor); 

- Brinka – Voucher de 30% de desconto a todos os participantes (valido até ao dia 29 de Novembro de 2015). 

  O desconto de 30%, é apenas aplicado aos artigos sem campanha em loja. 

  O desconto de 30% não é aplicado em videojogos e consolas. 

 



- Phone House: 

10% Desconto em telemóveis  desbloqueados,  exceto Apple e Samsung Galaxy S6, Edge ou Plus 

10% Desonto nos tablets, exceto Apple  

25% Desconto nos acessórios, exceto Apple  

10% Desconto Werables, exceto Apple 
 

Frase de Salvaguarda: Os Descontos (exceto para produtos da marca Apple e Samsung Galaxy da gama S6 ) são válidos na 
Loja Phone House do B Planet, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Outubro e de 1 a 8 de Novembro inclusive. Estes descontos são 

válidos mediante apresentação na loja, do respetivo comprovativo de inscrição de participante na Corrida. Os preços podem 

sofrer alterações e são limitados ao stock existente. 

 

9.Utilização dos dados e obrigação de confidencialidade 

1. A Organização obriga-se, em todo o caso, a respeitar a confidencialidade dos dados fornecidos pelos inscritos na Corrida e a 

fazer o tratamento dos mesmos no estrito cumprimento do regime de proteção legal de dados pessoais. 

 

10. Interpretação do regulamento 

Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do presente regulamento deverão ser analisadas e decididas pela 

Organização. 

 

 

Coina, 08 de Outubro de 2015 

 


