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PERGUNTAS FREQUENTES 
1- Até quando posso participar? 
A campanha estará em vigor de 1 de Junho a 31 de Dezembro de 2016. 
 
2- Onde se encontra o código que posso utilizar para participar? 
O código promocional está impresso no interior da cartonagem de todas as 
embalagens (com exceção de formatos especiais, embalagem Seleção de 
Espressos ou outros promocionais). O código é constituído por 12 caracteres 
(letras e números). 
 
3- Comprei uma embalagem que não tem o código, como devo 
proceder? 
Os formatos especiais, a embalagem Seleção de Espressos ou outros 
promocionais – não têm este código impresso, como indicado em 
regulamento. No caso de se tratar de qualquer outro formato, pedimos que 
nos envie um e-mail (para o faleconnosco@pt.nestle.com) indicado: 
variedade e lote para que possamos ajudar. Se preferir, pode contactar-nos 
através da linha verde (grátis) NESCAFÉ® Dolce Gusto® 800 200 153 (08:30 – 
18:30, dias úteis). 
 
4- Estou a tentar inserir um código e diz que não é válido, como devo 
proceder? 
Pedimos que confirme se interpretou bem os caracteres impressos no 
interior da embalagem. Os nossos códigos contêm alguns caracteres que 
possam ser ambíguos (1, 2, 5, 8, B, D, I, O, S, U). Se excluir esta possibilidade e 
a dificuldade se mantiver, pedimos que nos envie um e-mail (para o 
faleconnosco@pt.nestle.com) com: imagem digitalizada, variedade e lote 
para que possamos ajudar. Se preferir, pode contactar-nos através da linha 
verde (grátis) NESCAFÉ® Dolce Gusto® 800 200 153 (08:30 – 18:30, dias 
úteis). 
 
5- Só posso participar pelo site ou têm alguma forma alternativa? 
A única forma de participação será através do site da campanha www.dolce-
gusto.pt/artedeganhar. Os códigos do interior da embalagem só podem ser 
validados através de uma plataforma informática. 
 
6- Como se processa o sorteio dos prémios? 
A atribuição dos prémios é gerida de forma aleatória por uma aplicação 
informática, sem qualquer intervenção humana. 
 
7- Que prémios posso ganhar em cada dia? 
A composição do cabaz de prémios diários será de aleatoriedade direta de 
entre todas as ofertas disponíveis: Máquinas, Acessórios e Cápsulas. Apenas 
o prémio 1 Ano de cápsulas grátis será sorteado garantidamente de forma 
semanal, entre todos os participantes. 
 
 
 
 



 
8- Como posso candidatar-me ao sorteio do Ano de cápsulas grátis? 
Ao participar nos sorteios aleatórios dos prémios diários, fica 
automaticamente habilitado ao sorteio semanal do Ano de Cápsulas Grátis. 
 
9- Se ganhar um dis prémios diários perco o direito a habilitar-me ao 
sorteio semanal do Ano de Cápsulas Grátis? 
Não. O sorteio semanal do Ano de Cápsulas Grátis é independente da 
atribuição dos prémios diários. 
 
10- Quantas vezes posso participar? 
As participações estão limitadas a 3 códigos por dia por nº de Cartão 
Cidadão. 
 
11- Pedem-me o número de cartão de cidadão, mas eu sou um 
cidadão estrangeiro a residir em Portugal e não tenho cartão de 
cidadão. O que posso fazer? 
Lamentamos. O intuito de solicitar este dado é o de garantir que 
conseguimos limitar o número de jogadas por dia (3) de forma eficaz e 
equitativa para todos os participantes 
 
12- Como posso saber se fui premiado? 
PRÉMIOS IMEDIATOS: 
Ao inserir e submeter um código promocional será imediatamente informado 
acerca do resultado da sua jogada. Se ganhar algum prémio ser-lhe-á 
indicado qual foi e solicitado que preencha um formulário com os dados 
necessários para procedemos ao envio do mesmo. 
1 ANO DE CÁPSULAS GRÁTIS: 
Dado que o sorteio só pode ser efetuado após fecho da semana, o sorteio do 
1 ano de cápsulas grátis ocorrerá no dia seguinte, sendo que o vencedor será 
comunicado via e-mail e os vencedores serão publicados na semana 
seguinte, no site. 
 
13- Depois de saber que ganhei, como faço para receber os prémios? 
Após saber que ganhou deverá abrir-se uma janela na página em que está, na 
qual deve colocar a sua morada, localidade, código postal e telefone. Os 
vencedores do 1 ano de cápsulas grátis receberão um e-mail a indicar que 
foram vencedores com um link para preencherem estes dados. 
 
14- Como e quando irei receber o meu prémio? 
Os prémios imediatos serão enviados via CTT, até 2 semanas depois de 
terem sido atribuídos para a morada que nos indicar no formulário de 
premiado. 
Os prémios dos sorteios de 1 ano de cápsulas grátis serão entregues por um 
distribuidor em mão, sendo agendada a data de entrega antecipadamente. 
 
15- Ganhei um vale de desconto, onde o posso utilizar? 
Os vales de desconto desta atividade destinam-se ao uso nos supers e hipers 
habituais e apenas para embalagens de NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
 
16- Se ganhar 1 ano de cápsulas grátis, posso escolher as variedades? 



Por questões de gestão logística o cabaz de variedades estará pré 
selecionado. Porém teremos a preocupação de elaborar um cabaz variado e 
que possa responder aos gostos mais diversos. 
!


