
BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO “MICHELIN PREMIUM BICICLETA 2020” 

De 10 de julho a 11 de setembro de 2020 

1. MICHELIN España Portugal, S.A., (adiante MEPSA) com sede social na Avda. de los Encuartes, 

19, 28760 Tres Cantos Madrid, e NIF A20003570, organiza a promoção “MICHELIN PREMIUM 

BICICLETA” de 10 de julho a 11 de setembro de 2020, ambos incluídos que consiste no prémio 

de um cheque combustível de 10 € pela compra de um jogo (2 unidades) dos seguintes modelos 

de pneus MICHELIN de bicicleta:  

Dimensões GAMA CAI 

700 X 23 MICHELIN POWER COMPETITION TUBULAR 562728 

700 X 25 MICHELIN POWER COMPETITION TUBULAR 847491 

28"-28mm MICHELIN POWER COMPETITION TUBULAR 274530 

700 X 25 MICHELIN POWER ROAD TLR 876172 

700 X 28 MICHELIN POWER ROAD TLR 573788 

700 X 32 MICHELIN POWER ROAD TLR 786232 

700 X 23 MICHELIN POWER ROAD  632591 

700 X 25 MICHELIN POWER ROAD  17605 

700 X 25 MICHELIN POWER ROAD  767882 

700 X 25 MICHELIN POWER ROAD  823544 

700 X 28 MICHELIN POWER ROAD  716689 
 

Dimensões GAMA CAI 

29 X 2.10 MICHELIN JET XCR 363316 

29 X 2.25 MICHELIN JET XCR 492256 

29 X 2.10 MICHELIN FORCE XC 639626 

29 X 2.25 MICHELIN FORCE XC 025957 

29 X 2.25 MICHELIN FORCE AM 085612 

29 X 2.35 MICHELIN FORCE AM 062403 

27.5 X 2.60 MICHELIN E-WILD REAR 741070 

27.5 X 2.80 MICHELIN E-WILD REAR 580029 

27.5 X 2.80  MICHELIN E-WILD FRONT  174005 

27.5 X 2.60 MICHELIN E-WILD FRONT  415065 

27.5 X 2.40 MICHELIN WILD ENDURO FRONT MAGI-X 261598 

27.5 X 2.40 MICHELIN WILD ENDURO FRONT GUM-X 579710 

27.5 X 2.40 MICHELIN WILD ENDURO REAR GUM-X 632739 

29 X 2.40  MICHELIN WILD ENDURO FRONT MAGI-X 324851 

29 X 2.40  MICHELIN WILD ENDURO FRONT GUM-X 139577 

29 X 2.40  MICHELIN WILD ENDURO REAR GUM-X 226243 
 
2. A promoção está reservada aos consumidores (adiante participantes) e limitada a 4 pneus (2 

jogos) por C.C./B.I./NIF e,ou email. É estabelecido um limite de 600 pneus (300 jogos). 



3. Para desfrutar da promoção “MICHELIN PREMIUM BICICLETA” é necessário: 

A. COMPRAR, entre 10 de julho e 11 de setembro de 2020, um jogo de pneus MICHELIN de 

Bicicleta acima indicados e solicitar a fatura de compra. 

B. INSCREVER-SE OBRIGATORIAMENTE na plataforma https://promocoesbicicleta.pt antes de 

25 de setembro de 2020, clicando em "Participar" e, preencher de seguida, os dados pessoais 

mais a informação de compra.  

D. ANEXAR a fatura de compra dos pneus constantes na promoção (em formato pdf. ou jpg).  

4. A fatura deve ser nominativa, legível e com um número claro, para que não seja considerada 

nula. Um “ticket” de caixa não permite participar na Promoção. 

Qualquer solicitação incompleta, ilegível, fraudulenta, fora de prazo ou com referências não 

incluídas na Promoção será considerada nula. 

5. Uma vez verificado o cumprimento das bases, a fatura de compra e a informação facilitada, o 

participante receberá por email, num prazo não superior a dez dias úteis desde a data de registo,  

um “link” para descarregar o cheque combustível de 10 €. 

6. A data limite para a gestão de incidências é 30 de setembro de 2020. Poderá contactar-nos 
para o telefone (00 34) 916910285  ou através da direção de correio eletrónico 
info@ promocoesbicicleta.pt  

 
7. Tratamento de dados de caráter pessoal. 

Responsável pelo tratamento: 

MICHELIN España Portugal, S.A., sociedade com sede na Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos 

28760 Madrid, e telefone (00 34) 914105000. 

Dados de contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpd@michelin.com 

Finalidade do tratamento: 

Os dados de caráter pessoal serão tratados com as seguintes finalidades: 

- Levar a cabo e informar a promoção “MICHELIN PREMIUM BICICLETA” a que se referem 

as presentes bases, gerir a participação e entrega de prémios aos participantes. 

Os dados serão conservados por tempo necessário para cumprir com as finalidades descritas 

salvo que os interessados revoguem o consentimento e entretanto existam responsabilidades 

legais. 

Legitimidade do tratamento: 

A base jurídica que permite aos responsáveis do tratamento manusear os dados dos 

participantes é o consentimento dos mesmos para as finalidades descritas do tratamento.  

Destinatários dos dados: 

https://promocoesbicicleta.pt/
mailto:info@promocionesbici.es


Os destinatários dos dados poderão ser os fornecedores do responsável do tratamento que 

colaboram na realização da promoção, entrega de prémios e envio de informação comercial se 

for o caso. 

 Direitos dos participantes: 

Os interessados podem exercer os direitos de acesso, retificação, supressão, oposição, limitação 

do tratamento, portabilidade dos dados, revogação do consentimento e acorrer à autoridade 

de controlo para apresentar uma reclamação nos termos previstos na legislação vigente, 

dirigindo-se a: Michelin España Portugal, S.A., Promoção “MICHELIN PREMIUM BICICLETA”, 

Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, ou através do endereço eletrónico 

dpd@michelin.com. 

Mais informação sobre a Política de Privacidade em https://www.michelin.es/contenido-

web/confidencialidad 

8. A Michelin não incorre em nenhuma responsabilidade se são produzidos eventos 
independentes da sua vontade e, especialmente, sem que esta enumeração seja limitativa, se a 
Promoção não possa desenvolver-se convenientemente devido a um vírus, um bug informático, 
perturbações na rede, uma intervenção de um terceiro não autorizado, fraude, problemas 
técnicos e,ou postais que leve a anular a Promoção, encurtá-la, prolongá-la, adiá-la ou modificar 
as suas condições. Também, a Michelin declina qualquer responsabilidade em caso de incidente 
técnico que impeça a conexão de um Participante à plataforma citada no artigo 3, ou que origine 
a perda, atraso ou envio para uma direção incorreta ou um registo incompleto dos dados no 
formulário de participação do Participante a que diz respeito. 

A Michelin não poderá ser considerada responsável de nenhuma informação incorreta, falsa 
e,ou repreensível emitida seja por um ou por vários Participantes, seja por qualquer 
equipamento ou programa utilizado no âmbito da Promoção. 
 
9. A participação nesta Promoção implica a aceitação pura e simples por parte dos Participantes, 
sem restrição, nem reserva das presentes Bases Legais. 
Qualquer controvérsia que surja na interpretação ou aplicação das presentes Bases 
promocionais será resolvida de forma amistosa pela Michelin e pelo participante. 
A Michelin reserva-se na possibilidade de excluir os participantes que não cumpram com as 

presente Bases Legais. 

10. Esta promoção rege-se pela lei espanhola cível. Qualquer litígio que surja em relação à 

mesma submete-se à jurisdição dos “Juzgados e Tribunais da Villa Madrid”, salvo que 

corresponda outra jurisdição. 

https://www.michelin.es/contenido-web/confidencialidad
https://www.michelin.es/contenido-web/confidencialidad

