Regulamento
Clube UCAL
Por favor, leia o regulamento do Clube UCAL e os termos
e condições antes da participação. O Clube UCAL é
organizado pela PARMALAT Portugal com apoio da
Ongagement.
Objetivos.
1. O presente regulamento disciplina a forma de
participação no Clube UCAL, bem como a forma de
atribuição e entrega dos prémios.
2. Todos os interessados são convidados a submeter no
website ucal.pt as fotografias dos comprovativos da compra
dos produtos UCAL que garantem os pontos suficientes
para ficarem habilitados à atribuição de prémios.
2.1 Os participantes podem submeter os comprovativos a
qualquer momento.
3. A atribuição dos respectivos prémios não resulta de
sorteio ou formato de jogo sorte/azar.
Requisitos de participação
4. Podem participar no Clube UCAL, todos os cidadãos
residentes em Portugal, registados no website ucal.pt.
5. Não serão admitidos como participantes: os
empregados, colaboradores ou agentes da PARMALAT
Portugal e Ongagement.
6. Não são igualmente permitidas participações por parte
de todos aqueles que se encontrem objetivamente em
condições de beneficiarem ilegitimamente de informação
privilegiada e não pública, relacionada com o Clube

UCAL, nem de todos aqueles que se encontram
objetivamente em condições de adulterar ilegitimamente
o decurso do mesmo.
Como participarem
7. Os participantes devem submeter prova de compra
(legível) dos produtos UCAL a qualquer momento.
8. Os prémios disponíveis constam no separador “Trocar
Pontos” ou “Prémios” com respective indicação do nº de
pontos ncessários para a troca.
Prémios
9. O Clube UCAL é dinâmico sendo que o nº de pontos
associados a cada produto/desafio pode variar tal como o
nº de prémios disponíveis. A informação pode ser
consultada em ucal.pt
10. Todos os prémios ficam disponíveis no “Meu Perfil”
após a troca, podendo o format de recepção de cada
prémio variar consoante as devidas especificadades.
11. A marca UCAL não será responsável por qualquer
problema resultante dos prémios.
12. O direito aos prémios é pessoal e intransmissível.
13. Os prémios não podem ser reembolsados ou trocados
pelo equivalente em dinheiro, nem são convertíveis
noutros prémios.
A gestão do Clube UCAL é da responsabilidade da
ONGAGEMENT. Contactos de apoio:
info@ongagement.com
	
  

