Termos e Condições:
Estes Termos e condições são entre o participante e o Promotor e serão tratados como a
decisão final na eventualidade de conflitos ou inconsistências com outras comunicações,
como materiais publicitários ou promocionais. As instruções de participação/reclamação
fazem parte dos Termos e condições e, ao participarem, será considerado que todos os
requerentes aceitaram e estão vinculados aos Termos e condições. Conserve uma cópia
para sua informação.
Elegibilidade
Esta Promoção da Energizer® está aberta a todos os residentes de Portugal, com 18 anos ou
mais, excluindo funcionários do Promotor e Administrador, respetivas empresas afiliadas ou
agentes, familiares diretos de tais funcionários e qualquer outra pessoa ligada a esta
Promoção. A Energizer não se responsabilizará por quaisquer participações de menores.
1. É necessário efetuar uma compra, bem como ter acesso à internet. Não é necessário
ter uma conta Hoteis.com para resgatar o prémio. Os participantes poderão ter de
carregar o seu recibo ou fornecê-lo ao Promotor mediante pedido como prova de
compra.
2. Período da promoção: a Promoção decorre das 00:01 WEST de 1 de outubro de 2020
até às 23:59 WET de 31 de janeiro de 2021.
3. Instruções de participação: esta Promoção é exclusiva para clientes que:
• Compraram uma embalagem de pilhas, carregadores de pilhas ou lanternas
Energizer® dentro do Período da promoção.
• Visitaram o site www.energizerholidays.com (o "site promocional da Energizer"),
introduziram o seu nome completo, o endereço de e-mail, o código de barras da
embalagem e, se solicitado, uma imagem do recibo que demonstre claramente a
compra de um produto conforme.
• Os clientes irão receber um e-mail no endereço fornecido a solicitar que seja
efetuada a sua verificação ao clicar numa ligação.
• Uma vez verificado, os clientes irão receber um e-mail com um código único e
uma ligação/URL do Hoteis.com para esta Promoção.
• Clicarem na ligação do Hoteis.com no e-mail para resgatar o seu prémio.
4. A aquisição de produtos Energizer® licenciados não é elegível para a participação.
Estes incluem baterias para automóveis/sistemas marítimos, carregadores USB e
power banks.
5. Todas as participações na Promoção recebidas após a Data de encerramento são
automaticamente inválidas.
6. O Prémio: todos os clientes que seguirem corretamente as instruções de
participação irão receber um código único de desconto de 10% para a sua próxima

reserva de alojamento no Hoteis.com. O desconto não se aplica a quaisquer
impostos ou taxas.
7. Máximo de 1 crédito por produto adquirido, com um máximo de 3 participações por
dia para obter um código de desconto no site promocional da Energizer.
8. Dados adicionais sobre o prémio:
a. O desconto só pode ser utilizado em alojamento e aplica-se apenas ao primeiro
quarto de qualquer reserva de alojamento.
b. Para utilizar o desconto, deverá ser efetuado o pagamento integral de toda a
reserva em adiantado, online.
c. O desconto só será aplicado a reservas de estadias entre uma e 28 noites.
Quaisquer noites adicionais após as primeiras 28 não receberão o desconto.
d. O desconto pode ser utilizado em conjunto com outras ofertas que o permitam,
mas não pode ser utilizado com o programa de fidelização do Hoteis.com.
e. Os códigos devem ser resgatados até às 23:59 GMT de 31 de agosto de 2021.
f. Os códigos devem ser utilizados para reservar estadias que irão decorrer antes
de 31 de agosto de 2022.
g. Os códigos só podem ser utilizados uma vez. Os códigos não podem ser
reembolsados ou reativados, mesmo se a reserva for cancelada.
h. O prémio não pode ser trocado por dinheiro ou qualquer outra alternativa.
i. No caso de problemas, contacte https://service.hotels.com/pt-pt/ . Aplicam-se
todos os Termos e condições padrão do Hoteis.com, os quais podem ser
encontrados em:
https://pt.hoteis.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=c..
Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. As perguntas frequentes do Hoteis.com podem ser encontradas aqui:
https://service.hotels.com/pt-pt/
k. O prémio não pode ser prolongado.
9. O Promotor irá utilizar os dados pessoais que os clientes nos fornecem para a
administração da Promoção, para comunicações de e-mail durante a Promoção e em
relação à participação dos clientes na Promoção ou à utilização do site promocional
da Energizer por parte dos clientes. O Promotor não irá utilizar os dados pessoais
fornecidos em ligação a quaisquer atividades de marketing, exceto se o Promotor
tiver o consentimento do cliente. Clique aqui para consultar a nossa política de
privacidade para obter mais informações sobre como o Promotor utiliza e divulga
dados pessoais de clientes: https://energizergrouplegal.com/notices_pt-PT.html
10. As informações fornecidas ao Hoteis.com ao criar uma conta serão tratadas de
acordo com a sua política de privacidade, a qual pode ser encontrada aqui:
https://pt.hoteis.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_PT&locale=pt_PT
11. Se o cliente tiver algum problema ao utilizar o site promocional da Energizer, deverá
entrar em contacto com os serviços de apoio ao cliente através do email
support@energizerholidays.com

Geral
12. É uma condição da Promoção que o participante concorde ficar vinculado a estas
regras e, em particular, que as decisões do Promotor relativamente a quaisquer
questões decorrentes da ou associadas à Promoção sejam finais.
13. Os Prémios não são transferíveis. Não existem alternativas ao Prémio oferecido. No
caso de circunstâncias imprevistas, o Promotor reserva-se o direito de substituir o
Prémio por uma alternativa de valor igual ou superior.
14. As participações enviadas através de agentes, terceiros, geradas automaticamente
por computador, ilegíveis ou incompletas não serão aceites.
15. O Promotor envidará todos os esforços razoáveis para garantir que o site
promocional da Energizer estará a funcionar corretamente durante o Período da
promoção. No entanto, o Promotor não aceitará responsabilidade por participações
da Promoção perdidas ou com atraso, independentemente da causa, incluindo, por
exemplo, como resultado de qualquer falha de equipamento, avaria técnica, falha de
sistemas, satélite, rede, servidor, hardware ou software de computador de qualquer
tipo.
16. O Promotor reserva-se o direito, a seu critério exclusivo, de desqualificar qualquer
indivíduo que corrompa ou afete a administração, segurança, imparcialidade,
integridade ou conduta adequada da Promoção.
17. Esta Promoção e estes Termos e condições são regulados pela lei nacional de cada
país e os participantes estarão sujeitos à jurisdição dos tribunais do seu país de
residência.
18. Na medida do que é permitido por lei, o Promotor, os seus agentes ou distribuidores
não serão, em nenhuma circunstância, responsáveis pela indemnização de
participantes nem aceitarão qualquer responsabilidade por perdas, danos,
ferimentos pessoais ou morte em resultado da aceitação do Prémio, exceto se uma
destas situações for causada por negligência do Promotor, dos seus agentes ou
distribuidores ou negligência dos seus funcionários. Os seus direitos legais não serão
afetados.
19. No caso de circunstâncias fora do controlo razoável do Promotor ou se fraude, abuso
e/ou erro (humano ou informático) afetar ou puder afetar o bom funcionamento
desta Promoção ou da atribuição de Prémios, e apenas se as circunstâncias tornarem
isto inevitável, o Promotor reserva-se o direito de cancelar ou alterar a Promoção ou
estes Termos e condições, em qualquer fase, mas irá sempre envidar esforços para
minimizar o efeito para os participantes de forma a evitar deceção indevida.
20. Ao participar na Promoção, o participante confirma que é elegível para fazê-lo e tem
elegibilidade para reclamar o Prémio. O Promotor reserva-se o direito de verificar
todas as participações, incluindo, sem limitações, a solicitação de provas de que o

participante é elegível para participar na Promoção (a qual deve ser fornecida dentro
de 14 dias) e recusar a atribuição de um Prémio ou retirar o direito a um Prémio
e/ou recusar outras participações na Promoção e desqualificar o participante se
existirem motivos razoáveis para acreditar que houve uma violação destes Termos e
condições ou de quaisquer instruções que fazem parte dos requisitos de participação
desta Promoção ou se um participante tiver beneficiado de uma vantagem
injustificada na participação na Promoção ou tiver ganho através de meios
fraudulentos. O Promotor será o árbitro final em quaisquer decisões e estas serão
vinculativas.
21. Se alguma destas cláusulas for considerada ilegal, inválida ou inaplicável, deverá ser
cortada e eliminada destes Termos e condições e as cláusulas restantes deverão
prevalecer e permanecer em pleno vigor e efeito.
22. Estes Termos e condições prevalecem na eventualidade de conflitos ou
inconsistências com quaisquer outras comunicações, incluindo materiais
publicitários ou promocionais.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

