
BioTechUSA 

(Mais tarde como organizador) 

Campanha Mega Deal Europa - Termos & Condições 
 
 

 

1. Elegibilidade para a campanha:  
 

 A campanha Mega Deal está aberta para todos ao redor do mundo, excepto funcionários do 

organizador (Biotech Nutrition Kft.), os seus parentes mais proximos, todas as empresas 

associadas e parceiros em promoção conjunta.   

 Aceitamos apenas candidatos com registo pessoal (Não-empresarial). O registo significa que o 

participante fornece-nos o seu nome (Nomes e sobrenome) e  um endereço de e-mail válido. 

 Para ser elegível de participar, o visitante terá de aceitar os Termos e Condições, a Privacidade 

de dados e terá tambem de subscrever á newsletter do organizador.  

 

2. Duração da campanha: 
 

 A campanha é válida de 2017.04.01. até 2017.04.30. 

 

3. Prémios:  

 Um sorteio aleatório entre todos os participantes  que respondam correctamente a pergunta 

feita na página inicial do site do jogo será feito no fim da campanha. Prémio: Pacote Mega Deal com 1x 

2270g Iso Whey Zero e 1x 360g BCAA Flash  Zero. 10 pc de pacotes Mega Deal serão lançados no total. 

 Os prémios não podem ser convertidos em dinheiro ou em cupões.  

 Os prémios não podem ser transferidos e nenhuma substituição poderá ser feita, excepto conforme 

previsto neste documento, a critério exclusivo do Patrocinador. 

 

4. Sorteio: 
 

 A decisão do organizador é final e nenhuma reclamação será atendida. 

 Um vencedor pode participar apenas uma vez na campanha, depois  de ganhar ele/ela não 

poderá mais jogar e ganhar nesta campanha. 

 O organizador sorteará apenas entre aqueles participantes que responderam corretamente à 

pergunta indicada na página inicial no site do jogo.  

 O organizador irá anunciar os vencedores via e-mail após o término do período da campanha. 

 Todos os vencedores deverão reclamar o seu prémio num prazo de 30 dias após o anúncio. 

Prémios não reclamados após esse período não serão  entregues. 



 Ao aceitar o prêmio, os vencedores concordam com o uso da informação fornecida para fins 

publicitários em toda e qualquer mídia, incluindo anúncios on-line, sem qualquer compensação 

adicional. 

 Toda informação fornecida torna-se propriedade do organizador, que se reserva ao direito de 

usá-los para fins de marketing. 

 Organizador NÃO se responsabiliza se os produtos estiverem danificados, forem extraviados ou 

roubados durante o processo de envio. 

5.    Condições Gerais: 
 Participar no jogo não significa vitoria automatica do prémio. O pacote Mega Deal sera sorteado 

aleatoriamente entre os inscritos no fim do prazo da campanha. 

 Os vencedores são responsáveis por todos os impostos e taxas associados ao recebimento do 

prémio, caso haja algum. 

 O organizador tem todos os direitos para alterar as condições desta campanha a qualquer 

momento, sem notificação, ele também tem o direito de cancelá-la a qualquer momento sem 

aviso prévio. 

 O Organizador não será responsável por qualquer perda, roubo ou prémios extraviados. 

 Os participantes tem conhecimento  que a imagem que estão a utilizar ou a fazer upload não 

viola os direitos/interesses de terceiros ou os interesses do organizador.  

 Os participantes, ao aceitar os Termos e Condições dão os direitos para Biotech Nutrition Kft. a 

utilizar os seus nomes, endereços, e-mails para ter no seu banco de dados para cumprir as 

políticas da lei húngara. (2011. year CXII and 1995 year CXVII.) 

 O organizador tem o direito de enviar via e-mail notícias, ofertas e outros materiais 

promocionais relacionados para todos participantes. 

 O organizador permite que os participantes sejam removidos do banco de dados e da lista de e-

mail, clicando no botão de cancelamento de assinatura na parte inferior do e-mail que é enviado 

pelo organizador. Todos os dados recolhidos serão controlados por Biotech Nutrition Kft. e pelos 

seus parceiros. Privacidade de dados pode ser vista aqui. 

 Ao participar nesta campanha, todos os participantes concordam em ser guiados pelos Termos e 

Condições aqui estipulados, que a organização reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio. 

 Por este meio, todos os participantes aceitam a lei Húgara para esta campanha, aceitando assim 

todas as disposições correspondentes da lei Húngara. 

 

Detalhes empresariais do organizador: 

BioTech Nutrition Kft. 

Residency: 2194 Tura, Park Street 31. 

Address: 2194 Tura, Park Street 31. 

Cégjegyzékszám:13-09-112484 



VAT: 13930134-2-13 

Contact: 06 1 453 2716 

 

6.     Lista de vencedores: 
 Os vencedores serão anunciados após o término do período de campanha e será enviado um e-

mail para os vencedores. Os outros participantes receberão outro e-mail com o resultado do 

sorteio.  

 


