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Passatempo Purina FELIX – 22/2020 

 

“FELIX Soup” 
 

– Condições de Participação – 

 
 

NESTLÉ PORTUGAL, S.A., com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 8, 2799-554 Linda-a-Velha, com o 

número único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais - Oeiras  

500 201 307, com o capital social de €30.000.000, vai levar a efeito entre 29 de junho de 2020 e 26 de julho 

de 2020, um passatempo que denominou de “FELIX Soup”, o qual obedecerá às seguintes condições: 

 

1ª  

ÂMBITO DO PASSATEMPO 

O passatempo destina-se a todos os consumidores, maiores de 18 anos, residentes em Portugal Continental 

ou nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registados ou que se registem em www.facebook.com. 

 

2ª  

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

O passatempo decorrerá do dia 29 de junho de 2020 até ao dia 26 de julho de 2020 na página oficial de Purina 

FELIX www.facebook.com/PurinaFELIX numa aplicação criada para o efeito e que foi denominada de “FELIX 

Soup”. 

Nota: 

Após 3.000 participações vencedoras, a aplicação encerra, aparecendo uma mensagem a avisar o fim do 

passatempo independentemente da data de término do concurso.  

 

3ª  

OBJETIVO DO PASSATEMPO 

O passatempo tem como objetivo dinamizar a marca Purina FELIX e premiar os consumidores que participem 

de acordo com os requisitos estipulados nas presentes Condições de Participação.  

 

4ª   

IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORA 

A Nestlé Portugal S.A. contratou a empresa Tiffanny Serviços, Lda. (doravante designada por Promotora),  

com sede no Edifício Mar do Oriente, Alameda dos Oceanos, n.º 61, 2.2, 1990-208 Lisboa, para a gestão 

deste passatempo. 

 

5ª  

MODO DE PARTICIPAÇÃO 

Para ganhar uma amostra de FELIX Soup® o participante/consumidor deverá: 

a) Registar-se ou efetuar o seu login no Facebook; 

b) Aceder à página www.facebook.com/PurinaFELIX 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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http://www.facebook.com/PurinaFELIX


2 

 

c) Entrar na aplicação “FELIX Soup” e clicar em “Participar”;  

d) Memorizar a sequência de 5 imagens do Felix apresentada e clicar no botão “COMEÇAR”;  

e) Virar as imagens para encontrar as 5 imagens do Felix na sequência apresentada anteriormente:  

1. Se virar uma imagem e encontrar a imagem na posição corresponde da sequência, a 

imagem fica voltada para cima; 

2. Se virar uma imagem e não encontrar a imagem na posição correspondente da sequência,  

a imagem vira-se novamente. 

f) Encontrar as 5 imagens na sequência correta antes que termine o tempo (60 segundos).  

1. Se não encontrar as 5 imagens na sequência correta, clicar no botão “JOGAR” para tentar 

novamente; 

2. Se encontrar as 5 imagens na sequência correta, clicar no botão “CONTINUAR” para 

preencher o formulário com os dados de participação. 

e) Depois terá de preencher o formulário: 

1. Dados Sobre si (Nome completo, Data de nascimento, E-mail, Telefone, Morada, Código-

Postal, Localidade); 

Notas: 

1. A atribuição de amostras de FELIX Soup® está limitada a 3000, salvo alguma abertura extra com 

mais amostras que venham a ser disponibilizadas pela marca. 

2. Apenas será atribuída 1 (uma) amostra por participante e por Lar/Morada, no período total em que 

decorre a ação. 

 

 

6ª  

CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO 

Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da Promotora, que verificará se as mesmas 

reúnem as condições indicadas nas presentes Condições de Participação. 

 

7ª  

DATAS DE PARTICIPAÇÃO 

O passatempo decorrerá de 29 de junho de 2020 até às 23:59:59h do dia 26 de julho de 2020 na página oficial 

de Purina FELIX www.facebook.com/PurinaFELIX numa aplicação criada para o efeito e que foi denominada 

de “FELIX Soup”. 

 

Nota: A atribuição de amostras de FELIX Soup® está limitada a 3000, salvo alguma abertura extra com mais 

amostras que venham a ser disponibilizadas pela marca. Deste modo, caso o stock de amostras esgote antes 

da data prevista de término do passatempo, os participantes poderão continuar a jogar, mas não se irão 

habilitar a receber um prémio. 

 

 

 

 

8ª  

http://www.facebook.com/PurinaFELIX
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DESCRIÇÃO DOS PRÉMIOS  

O prémio a atribuir a cada 1 dos vencedores é: 

• 1 (uma) amostra de FELIX Soup®; 

 

Notas: 

1. Só será atribuída 1 amostra de FELIX Soup® por Facebook ID e por Lar/Morada, no período total em que 

decorre a ação. 

2. As amostras de FELIX Soup® não poderão ser trocadas por outros ou substituídas pelo seu equivalente 

em dinheiro. 

3. Em caso de rotura de stock do prémio (amostras FELIX Soup®), a Nestlé reserva-se ao direito de substituir 

o prémio. 

4. Após o participante ganhar 1 (uma) amostra FELIX Soup® poderá continuar a jogar e encontrar as 5 

imagens na sequência apresentada. Contudo, não poderá voltar a ganhar 1 (uma) amostra FELIX Soup® uma 

vez que apenas será atribuído 1 (um) prémio por Participante e por Lar. 

5. Limitado ao stock existente de 3000 amostras FELIX Soup®. 

 

 

9ª  

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

A identificação dos participantes será feita através dos dados/identificador de perfil do participante no 

Facebook e dos dados submetidos no formulário de participação para efeitos de envio das amostras de FELIX 

Soup®. 

 

10ª  

ENTREGA E RECLAMAÇÃO DE PRÉMIOS 

As amostras de FELIX Soup® serão enviadas por correio registado para a morada indicada no formulário de 

participação no prazo médio de 30 dias após o término do passatempo. 

 

Notas: 

1. As amostras serão enviadas pela empresa Felicitas Portugal Lda. (contratada pela Nestlé para o efeito). 

2. A Nestlé não se responsabiliza pela devolução ou impossibilidade de entrega das amostras de FELIX 

Soup®, na morada disponibilizada pelos participantes no formulário de participação, pelo que não se 

encontra obrigada a fazer novo envio. 

 

11ª  

PUBLICIDADE À AÇÃO 

A publicidade ao passatempo será efetuada nos sites www.felix.pt, www.saboreiaavida.nestle.pt, na página 

de Purina FELIX no Facebook www.facebook.com/PurinaFELIX e na página de Nestlé. Saboreia a Vida no 

Facebook www.facebook.com/NestleSaboreiaaVida. 

 

12ª  

CONDIÇÕES GERAIS 

http://www.felix.pt/
http://www.felix.pt/
http://www.saboreiaavida.nestle.pt/
http://www.saboreiaavida.nestle.pt/
http://www.facebook.com/PurinaFELIX
http://www.facebook.com/PurinaFELIX
http://www.facebook.com/NestleSaboreiaaVida
http://www.facebook.com/NestleSaboreiaaVida
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1. A participação no passatempo está condicionada à aceitação integral do presente regulamento, com 

as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio,  

venham a ser introduzidas pela NESTLÉ e publicitados na página de Purina FELIX no Facebook e no 

site da Nestlé na área “Passatempos” em www.saboreiaavida.nestle.pt. 

2. A NESTLÉ reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o passatempo, caso se verifiquem 

circunstâncias de força maior. Qualquer um dos participantes que aja por má-fé ou participe no 

passatempo em questão com base em informação falsa, se identificado, será automaticamente 

excluído. 

3. Caso ocorra alguma situação não prevista neste regulamento, a NESTLÉ reserva-se o direito de 

efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo, assim como prolongá-lo, suspendê-lo 

ou cancelá-lo sem aviso prévio. Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer 

tipo de compensação. 

4. No caso de se detetar alguma participação fraudulenta, a NESTLÉ reserva-se o direito de cancelar a 

participação do concorrente. 

5. A NESTLÉ reserva-se o direito de eliminar qualquer participação que identifique como tendo sido 

plagiada de qualquer outra fonte. 

6. A PROMOTORA reserva-se o direito de eliminar qualquer participante/fotografia de acordo com o 

estipulado na cláusula 6ª deste regulamento. 

7. A NESTLÉ reserva-se ao direito de desqualificar/excluir o participante e recusar a atribuição do 

prémio, às participações que estejam em incumprimento devido às seguintes situações:  

I. Participação no passatempo com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou 

incompletos. 

II.  A criação de endereços de email fictícios. 

III.  Suspeita de participação repetida do mesmo indivíduo no passatempo, com dados de registos  

diferentes. 

8. A NESTLÉ não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto com os vencedores ou entrega de 

prémios devido a dados incorretos presentes no registo/formulário de inscrição (nome, e-mail, telefone 

e morada) ou impossibilidade de contato via email ou telefone devido a problemas existentes na caixa 

de correio eletrónico do utilizador ou no seu aparelho telefónico. 

9. A NESTLÉ reserva-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar esta ação a todo 

o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fato externo, fora do 

controlo da organização, que afete o bom funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, os 

participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. 

10.  Qualquer problema que possa existir com o Facebook não é da responsabilidade da NESTLÉ ou da 

PROMOTORA. 

11.  Esta promoção não é patrocinada, avalizada ou administrada pelo Facebook ou associados.  

12.  Os dados pessoais solicitados são obrigatórios para a participação na promoção e serão tratados pela 

Nestlé Portugal, S.A. exclusivamente para a gestão da promoção. O titular tem os direitos de acesso, 

retificação e eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-los contactando para o e-mail 

faleconnosco@pt.nestle.com ou para o 800 207 139 entre as 08:30 e as 20:30, de segunda a sábado,  

exceto feriados. Para mais informações como a Nestlé trata os seus dados pessoais, por favor 

consulte a nossa Política de Privacidade em www.saboreiaavida.pt . 

http://www.saboreiaavida.nestle.pt/
http://www.saboreiaavida.nestle.pt/
mailto:faleconnosco@pt.nestle.com
mailto:faleconnosco@pt.nestle.com
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Não é permitida a participação neste passatempo a colaboradores da Nestlé, da Promotora e respetivos 

familiares diretos. 

 

Os consumidores poderão solicitar esclarecimentos sobre o passatempo em apreço junto do seguinte número 

verde: Serviço de Informação Nestlé Purina: 800 207 139 entre as 8:30 e as 20:30 horas, de segunda a 

sábado, exceto feriados.  

 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Nestlé Portugal S.A. e das suas decisões 

não caberá recurso. 

 

NESTLÉ PORTUGAL S.A.  

Linda-a-Velha, 29 de junho de 2020 


