
TERMOS E CONDIÇÕES 
INICIATIVA PROMOCIONAL 

 
 

 
PROMOTOR 

BENETTON GROUP S.r.l. com sede em Via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto (TV) – nº 
NIPC 03490770264. 
 

ENTEDIDADE DELEGADA 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. com sede em Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) – nº NIPC 02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus.   

 
 

TIPOLOGIA 

Iniciativa promocional não sujeita ao DPR 430/2001 como mecânica sem obrigação de 
compra ou de venda. 
 

DENOMINAÇÃO 

“THE COLORFUL XMAS HUNT - online” 
 

DURAÇÃO 

O evento terá lugar de 18 de novembro a 15 de dezembro 2021. 
 

TERRITÓRIO 

A iniciativa é válida onde está ativo o serviço de e-commerce do site www.benetton.com 
exclusivamente para a área de: 

- Itália, França, Espanha, Portugal, Grécia, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados 
Unidos. 

 
DESTINATÁRIOS 

Todas as pessoas físicas maiores de idade (doravante denominadas "usuários" por 
brevidade) residentes nos países mencionados e, respectivamente, para a Mecânica neles 
ativa, que durante o período do evento adquirirão os "Produtos em Promoção" no site 
www.benetton.com, nas formas indicadas abaixo. 

 
Assim, ficam excluídos da iniciativa os sujeitos que não residam nos referidos territórios à 
data da participação. 
 

MECÂNICA 

No período da iniciativa indicada no parágrafo “DURAÇÃO”, os Utilizadores conforme 
descritos no parágrafo “DESTINATÁRIOS” que irão aceder ao site www.benetton.com e clicar 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.benetton.com/


no banner referente a esta iniciativa ou irão entrar na landing page dedicada a esta 
iniciativa, terão a possibilidade de participar em algumas atividades recreativas, graças às 
quais adquirirão o direito ao recebimento de um benefício a título de recompensa (doravante 
denominado “PRÉMIO”). 

Ressalta-se que as atividades propostas serão na forma de ações e/ou 
comportamentos não tendo os princípios de destino, habilidade ou classificação e 
que tais ações têm fins puramente lúdicos. 

A iniciativa prevê um “Gift” diferente para cada semana de participação. O benefício previsto 
para a semana corrente será comunicado pelo Promotor ao participante no ato da 
participação na iniciativa. 
 
Quanto aos descontos, estes serão emitidos nas semanas: 
 
- de 2 a 8 de dezembro = 10% de desconto,   
- de 9 a 15 de dezembro = 15% de desconto.   
 
Ressalta-se que o participante poderá receber apenas um desconto para cada 
semana de participação. Portanto, mesmo que participe várias vezes, o desconto 
que poderá usufruir será apenas um (do percentual previsto para a semana de 
participação). 
 
A participação no evento é livre e gratuita, exceto pelo custo normal de conexão à Internet 
previsto pelo plano tarifário acordado por cada utilizador com a própria operadora de 
telefonia. 
 
O Promotor não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer problemas de acesso, 
impedimento, disfunção ou dificuldade que possa impedir o consumidor de aceder ao serviço 
WEB e participar da promoção. 
 
O promotor reserva-se o direito de propor melhores condições aos participantes; essas 
condições serão levadas ao conhecimento dos destinatários na forma prevista para o 
comunicação da iniciativa principal, principalmente com material informativo no site 
www.benetton.com. 

 
 

PRÉMIO 

O valor de mercado médio estimado do benefício em prémio, que varia de acordo com o 
período de participação, é de € 7,00 IVA incluída. O prémio (benefício) deve ser usado até 
31 de dezembro de 2021. 

O prémio recebido pode ser usado exclusivamente online. 

O prémio não pode ser substituído, não pode ser convertido em dinheiro, nem é dada aos 
beneficiários a possibilidade de receber, com ou sem o acréscimo de dinheiro, um ou mais 
prémios diferentes, mesmo que de menor valor. 

O Promotor não poderá, em circunstância alguma, ser considerado responsável por 
eventuais problemas decorrentes da utilização dos prémios em disputa. 

http://www.benetton.com/


Caso o prémio sofra alterações em relação ao prometido, o Promotor compromete-se a 
entregar aos Clientes um prémio com funcionalidade igual ou superior e de valor igual ou 
superior. 

As imagens reproduzidas na publicidade da iniciativa, bem como os ambientes das mesmas, 
têm como finalidade única a de apresentar os prémios. 

 
 

MODO DE ENTREGA DO PRÉMIO 

O benefício será atribuído será atribuído após a participação na atividade lúdica proposta e 
enviado para a pessoa com direito ao endereço de e-mail informado na landing page para a 
qual o Usuário é redirecionado assim que a atividade for bem-sucedida. 

Nas semanas em que o benefício for concedido em porcentagem (de 10% e 15%), o 
participante terá direito a receber apenas um desconto por semana de participação. 

A solicitação do Prémio (benefício) fica a cargo exclusivamente do Cliente que pretende 
participar na iniciativa; caso o Cliente não exerça este direito nos termos previstos pela 
mecânica prevista neste documento de termos e condições, o Promotor não poderá ser 
questionado em nenhuma hipótese. 

Além disso, o Promotor não assume qualquer responsabilidade por eventuais problemas 
técnicos de acesso ao site que não permitam a utilização dos prêmios por motivos que não 
lhe sejam imputáveis. 

 
 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

O evento será divulgado através de Newsletters; a mensagem publicitária será coerente com 
o presente regulamento. 

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. 

Um exemplar conforme ao original permanecerá depositado na sede do Promotor e um 
exemplar em duplicado, mas de conteúdos idênticos, estará disponível durante todo o 
evento no site www.benetton.com.  

Eventuais modificações que, no respeito pelos direitos adquiridos pelos participantes, fosse 
necessário aplicar ao regulamento no decorrer do evento, serão atempadamente 
comunicadas aos Destinatários segundo os mesmos meios de comunicação ao público 
reservados ao presente regulamento. 

 
 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.benetton.com/


O tratamento dos dados recolhidos por ocasião desta iniciativa será efetuado de acordo com 
o Regulamento Europeu n.º 679/2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), com 
o único propósito de gerenciar esta operação de prémios. 

A participação e comunicação dos dados pelos participantes será entendida como 
manifestação explícita de consentimento ao tratamento dos mesmos para o fim exclusivo da 
realização das operações relacionadas com esta iniciativa. 

De acordo com a legislação acima mencionada, os participantes podem, a qualquer 
momento, ter acesso a tais dados, solicitar a sua alteração, cancelamento ou opor-se à sua 
utilização por escrito ao Promotor na sede legal acima mencionada. 

 
Informações completas disponíveis para consulta em https: //nl/the-colorful-xmas.html. 

 


	TERMOS E CONDIÇÕES
	INICIATIVA PROMOCIONAL
	O valor de mercado médio estimado do benefício em prémio, que varia de acordo com o período de participação, é de € 7,00 IVA incluída. O prémio (benefício) deve ser usado até 31 de dezembro de 2021.
	O prémio recebido pode ser usado exclusivamente online.
	O prémio não pode ser substituído, não pode ser convertido em dinheiro, nem é dada aos beneficiários a possibilidade de receber, com ou sem o acréscimo de dinheiro, um ou mais prémios diferentes, mesmo que de menor valor.
	O Promotor não poderá, em circunstância alguma, ser considerado responsável por eventuais problemas decorrentes da utilização dos prémios em disputa.
	Caso o prémio sofra alterações em relação ao prometido, o Promotor compromete-se a entregar aos Clientes um prémio com funcionalidade igual ou superior e de valor igual ou superior.
	As imagens reproduzidas na publicidade da iniciativa, bem como os ambientes das mesmas, têm como finalidade única a de apresentar os prémios.

