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TERMOS E CONDIÇÕES 
INICIATIVA PROMOCIONAL 

 
 
 

PROMOTOR 

Benetton Group S.r.l. (de seguida BENETTON) com sede em Villa Minelli 1, 31050 
Ponzano (TV) – NIPC 03490770264. 
 

SUJEITO DELEGADO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. com sede em Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) – NIPC 02471610226 – Tel. 0461/148.95.74 – www.pragmatica.plus 
 

DENOMINAÇÃO 

“PLAYCHANGE” 
 

TERRITÓRIO 

Território referente à operatividade da plataforma de jogo multiplayer online. 
 

DURAÇÃO 

A iniciativa decorre no período de 13 de junho a 13 de julho de 2022. 
 

DESTINATÁRIOS 

Todas as pessoas singulares maiores de idade (de seguida, por brevidade "Utilizadores"), 
que no período do evento acedam ao Metaverso Benetton na plataforma de jogo multiplayer 
online. 
 

PROCEDIMENTO 

O Promotor utilizará uma plataforma de jogo na web para apresentar aos próprios Clientes a 
nova experiência de poder aceder a uma loja virtual, com showroom e áreas de jogo. 

No período de promoção indicado no parágrafo "DURAÇÃO", os Utilizadores que acedam ao 
Metaverso Benetton (o custo da ligação corresponderá ao previsto pelo plano do tarifário do 
participante acordado com a própria operadora de telecomunicações) e jogarão a um dos 
três jogos propostos, independentemente do resultado positivo ou não da participação nos 
mesmos, exibirá uma tela de bem-sucedida participação, que aparecerá no final de cada 
jogo. 

O Utilizador deverá tirar um instantâneo de tal sequência e apresentá-lo na caixa das Lojas 
United Colors of Benetton aderentes; adquire assim o direito a receber um prémio que 
consiste num Desconto de 19% a utilizar na aquisição de toda a seleção de produtos 
presente no ponto de Venda. 

O desconto será efetuado imediatamente na aquisição em curso no momento de aquisição 
do instantâneo efetuado. 

http://www.pragmatica.plus/
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O desconto só poderá ser usado uma vez, independentemente do número de jogos 
disputados. 

Ressalva-se que a participação na atividade não está sujeita a princípios de sorte, 
capacidade ou classificativa, e que tais ações têm finalidades meramente lúdicas. 

A participação na iniciativa é livre e gratuita, salvo o custo normal de ligação à Internet 
previsto no plano do tarifário acordado com cada utilizador com o próprio gestor telefónico. 

O Promotor não assume qualquer responsabilidade por problemas de acesso, impedimento, 
mau funcionamento ou dificuldades que possa impedir o consumidor de aceder ao serviço 
WEB e participar na promoção. 

O Promotor reserva-se o direito de propor as condições mais favoráveis aos participantes; 
tais condições serão divulgadas aos destinatários segundo os meios previstos para a 
comunicação da iniciativa principal, em particular com o material informativo no Ponto de 
Venda aderente à iniciativa e no site www.benetton.com. 

A promoção não é acumulável com outras ofertas, códigos de cupão, produtos já em 
promoção, Cupões de Desconto e bonificações. 
 

CONDIÇÕES DO PEDIDO E UTILIZAÇÃO DO DESCONTO 

O benefício será atribuído ao beneficiário no seguimento da participação na atividade lúdica 
proposta. O Desconto deverá ser utilizado no prazo de um mês a partir da data de emissão. 

Os produtos já em promoção ou com desconto estão excluídos da utilização do desconto; o 
desconto não é cumulativo com outras promoções do  e cupons de desconto de Cartão 
Família. 

O Promotor não assume qualquer responsabilidade por eventuais problemas técnicos de 
acesso que não permitam a participação na iniciativa por causas ao mesmo não imputáveis. 

A utilização do Desconto é responsabilidade exclusiva do Cliente que pretenda participar na 
iniciativa. Caso o Cliente não exerça tal direito nos termos previstos pelos procedimentos 
expostos no presente documento, o Promotor não poderá ser, em circunstância alguma, 
posto em causa. 

O Descontonão é fracionável, não é substituível, não é convertível em dinheiro, não é 
reembolsável. 
 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

A iniciativa será publicitada através de Newsletter, nas redes sociais, ativ idades de 
advertising e no site www.benetton.com; a mensagem publicitária será compatível com o 
documento dos termos e condições. 

O presente documento de termos e condições, na versão oficial, é conservado junto da 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. com sede em Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) - www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus, na qualidade de entidade 
delegada pelo Promotor para o arquivo da documentação relativa ao presente evento. 

Uma cópia conforme ao original será depositada junto da sede do promotor enquanto uma 
cópia em extrato, mas idêntica nos conteúdos, estará disponível para toda a duração da 
iniciativa no site www.benetton.com e na secção dedicada presente no Metaverso Benetton 
na plataforma. 

http://www.benetton.com/
http://www.benetton.com/
http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.benetton.com/
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Eventuais modificações que, no respeito pelos direitos adquiridos pelos participantes, fosse 
necessário aplicar aos termos e condições no decorrer da iniciativa, serão atempadamente 
comunicadas aos Destinatários segundo os mesmos meios de comunicação ao público 
reservados ao presente documento de termos e condições. 
 

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

O tratamento dos dados recolhidos no âmbito da presente iniciativa será efetuado para fins 
exclusivos de gestão da presente iniciativa. 

A participação e a comunicação dos dados por parte dos participantes será entendida como 
a explícita manifestação do consentimento para o tratamento dos mesmos para fim exclusivo 
da realização das operações associadas à presente iniciativa. 

Nos termos da referida norma em cada momento os participantes poderão ter acesso aos 
dados, solicitar a sua modificação ou eliminação, ou ainda opor-se à sua utilização por 
escrito ao Promotor para a sede legal acima indicada. 

A política completa pode ser consultada no endereço info@pragmatica.plus. 
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ANEXO 

PAÍSES ONDE A INICIATIVA É VÁLIDA 
 

Country ISO 
Code Currency 

AUSTRIA AT EUR 

CROATIA HR HRK 

FRANCE FR EUR 

GERMANY DE EUR 

GREECE GR EUR 

IRELAND IE EUR 

ITALY IT EUR 

POLAND PL PLN 

PORTUGAL PT EUR 

SPAIN ES EUR 

SWITZERLAND CH CHF 

UK GB GBP 
 

 

 


