
Portugal, maiores de 16 anos. Compre uma impressora EcoTank selecionada entre 15.10.2022 e 
18.12.2022 e ganhe 5 € de reembolso por cada golo marcado por Portugal durante o campeonato 
mundial de futebol no Catar entre 20.11.2022 e 18.12.2022. Os golos marcados durante o 
prolongamento são válidos. Os penáltis estão excluídos. É necessário ter uma ligação à Internet. 
Máximo de 2 pedidos por agregado familiar. É necessário registar-se online em 
www.epson.pt/cashforgoals no prazo de 14 dias após a compra. Os golos são válidos desde a data 
de compra da impressora, até um máximo de 10 golos e 50 €. Os reembolsos serão pagos no fim do 
campeonato. Guarde o comprovativo de compra. Aplicam-se exclusões. Consulte os termos 
completos em www.epson.pt/cashforgoals. Promotor: EPSON EUROPE B.V. 

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO CASH FOR GOALS 2022 

Termos resumidos: 
 

 

A promoção 

1. Considerar-se-á que todos os requerentes aceitaram e estão vinculados aos termos e 
condições. 

2. É necessário ter uma ligação à Internet. 
3. Guarde o comprovativo de compra com a data de compra durante o período de elegibilidade 

e antes da data do pedido. 
4. A promoção tem início a 15.10.2022 e termina às 23:59 de 18.12.2022. A data limite para os 

pedidos é 01.01.2023, às 23:59. 
5. Compre uma nova impressora EcoTank da lista abaixo (os “Produtos Selecionados”) entre 

15.10.2022 e 18.12.2022, (o “Período de Elegibilidade”) e ganhe 5 € de reembolso por cada 
golo válido marcado por Portugal, até um máximo de 50 €. Os golos são válidos desde a data 
de compra da impressora e inclui os golos marcados durante o prolongamento. Os penáltis 
estão excluídos. 

 

Impressoras selecionadas 

ET-14000, ET-15000, ET-16150, ET-16600, ET-16650, ET-16680, ET-1810, ET-2810, ET- 
2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2821, ET-2825, ET-2826, ET-2850, ET- 
2851, ET-2856, ET-3850, ET-4800, ET-4850, ET-5150, ET-5170, ET-5800, ET-5850, ET- 
5880, ET-8500, ET-8550, ET-M1120, ET-M1170, ET-M1180, ET-M16600, ET-M16680, ET- 
M2120, ET-M2170, ET-M3170 

*os valores de reembolso incluem IVA 
 

6. Os golos serão válidos apenas desde a data de compra da impressora, entre 15.10.2022 e 
18.12.2022, até um máximo de 10 golos e 50 € 

 
7. A Promoção aplica-se aos Produtos Selecionados adquiridos durante o Período de 

Elegibilidade diretamente junto da Epson ou de um revendedor autorizado Epson. 
 

8. A Promoção é válida para maiores de 16 anos de idade residentes em Portugal e está 
limitada a um máximo de 2 pedidos por agregado familiar. Só pode ser efetuado 1 pedido por 
Produto Selecionado. 

 
9. A Promoção é válida apenas para os clientes finais. Os pedidos relativos aos Produtos 

Selecionados adquiridos que sejam revendidos a terceiros não são elegíveis para esta 
Promoção. Os revendedores não podem fazer pedidos em nome dos respetivos clientes. 

 
10. A Promoção não é válida para colaboradores, agentes, distribuidores e revendedores Epson, 

ou colaboradores dos armazenistas participantes ou qualquer outra pessoa associada de 
qualquer forma à Promoção. 
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11. A Promoção não está disponível para qualquer mercadoria em segunda mão, restaurada ou 
recondicionada. 

 
12. A Promoção não está disponível em conjunto com outras promoções. 

 
13. É necessário registar-se online no prazo de 14 dias após a compra. A data limite para os 

pedidos é 01.01.2023, às 23:59. 

Como fazer o pedido 

14. Compre um dos Produtos Selecionados e registe-se online em www.epson.pt/cashforgoals 
no prazo de 14 dias após a compra. 

 
15. Para fazer o pedido online, visite www.epson.pt/cashforgoals, preencha o formulário do 

pedido e envie-o com uma cópia da prova de compra e uma fotografia do número de série da 
impressora. Ser-lhe-á pedido que indique os seus dados pessoais (nome completo, data de 
nascimento, morada, e-mail), incluindo os dados da conta bancária de Portugal. 

 
16. A prova de compra deve ser uma cópia legível da fatura ou do recibo que mostre claramente 

o nome do revendedor, a data de compra dentro do Período de Elegibilidade e antes da data 
do pedido, o nome do produto e o preço de compra. 

 
17. Quando o pedido for recebido, é enviada por e-mail a confirmação de receção 

 
18. O pagamento do reembolso será feito por transferência bancária no prazo de 28 dias após o 

fim do campeonato (18.12.2022). O Promotor fará apenas transferências bancárias para 
uma conta de Portugal. O Promotor não é responsável por quaisquer custos bancários 
incorridos associados a quaisquer transferências bancárias do pagamento do reembolso. Por 
conseguinte, se o banco lhe imputar algum encargo, estes encargos serão deduzidos pelo 
banco do valor do reembolso. 

 
19. Não serão aceites pedidos (em massa ou outros) feitos por comerciantes, sindicatos, grupos 

de consumidores ou terceiros. É da responsabilidade da pessoa que efetua o registo do 
pedido assegurar o registo dos dados pessoais e bancários corretos. Se forem fornecidas 
informações incorretas e o Promotor efetuar um pagamento que seja rejeitado ou não 
recebido, o Promotor não será responsável pela reemissão desse pagamento. 

 
20. Não serão aceites pedidos incompletos, ilegíveis, inválidos ou mal dirigidos. A prova de envio 

não será aceite como prova de entrega. O Promotor não assume qualquer responsabilidade 
por pedidos atrasados, incompletos ou perdidos por motivos técnicos ou outros. 

 
Restrições 

 
21. Sempre que o reembolso constituir um benefício dedutível, a responsabilidade fiscal pertence 

ao beneficiário. 
 

22. Se o Produto Selecionado alvo de um pedido de reembolso for devolvido ao vendedor por 
qualquer motivo, o cliente perde o direito ao reembolso e qualquer reembolso pago ao cliente 
terá de ser reembolsado ao Promotor no prazo de sete dias. 

 
23. O Promotor reserva-se o direito de pedir dados adicionais, como cópia do passaporte ou 

carta de condução, para validar um pedido, caso subsistam dúvidas sobre a sua legitimidade. 
O Promotor reserva-se o direito de recusar a participação na promoção e desqualificar o 
participante sempre que haja motivos razoáveis para considerar que ocorreu uma violação 
dos presentes Termos e Condições, do espírito da promoção, de qualquer das instruções 
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que fazem parte dos requisitos de pedido desta promoção ou sempre que um participante 
tenha obtido desvantagem desleal em participar. 

 
24. O pedido não será bem-sucedido se: 

a. O Produto Selecionado não tiver sido adquirido dentro do Período de Elegibilidade 
b. O formulário do pedido não tiver sido totalmente preenchido 
c. Não for fornecida a prova de compra ou esta for ilegível 
d. O pedido não foi enviado no prazo de 14 dias após a data de compra 
e. Os termos e condições não tiverem sido respeitados 

 
Dados pessoais 

 
25. Durante o registo da Promoção, terá de fornecer os seus dados pessoais necessários para a 

Epson administrar a Promoção. O Promotor utilizará apenas os dados pessoais fornecidos 
para a administração da promoção e para nenhuma outra finalidade, a não ser que tenha o 
seu consentimento. Os seus dados pessoais manter-se-ão sempre confidenciais e em 
conformidade com a atual legislação em matéria de Proteção de Dados. Encontrará mais 
informações na Declaração de informações de privacidade das promoções. Além de utilizar 
os seus dados pessoais no âmbito da Promoção, a Epson também pede o seu 
consentimento para a Epson enviar materiais de marketing, tais como inquéritos relacionados 
com produtos de marca Epson, newsletters e/ou publicidade da Epson. Não é obrigado a dar 
este consentimento. Os dados serão armazenados durante três meses após o fim da 
promoção até serem eliminados. Pode pedir acesso aos seus dados pessoais ou solicitar a 
retificação de quaisquer imprecisões, enviando um e-mail para epson- 
unsubscribe@promotion-support.com. Ao participar na promoção, concorda com a 
utilização dos seus dados pessoais conforme aqui descrito 

 
Generalidades 

 
26. Se qualquer destas cláusulas for considerada ilegal, inválida ou não aplicável, será separada 

e eliminada destes termos e condições, e as restantes cláusulas prevalecem e mantêm-se 
em vigor. 

 
27. A decisão do Promotor é definitiva no que respeita a todos os assuntos relacionados com a 

promoção, não havendo lugar a qualquer recurso ou contestação. 
 

28. Os presentes termos e condições são regulados pela lei do país onde comprou o Produto 
Selecionado e estão sujeitos à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes dessa mesma 
jurisdição. 

 
29. O Promotor não tem qualquer controlo sobre a Internet ou redes de comunicação e não é 

responsável por quaisquer problemas associados às mesmas devido a congestionamento de 
tráfego, avaria técnica ou outro. O Promotor não será responsável perante qualquer indivíduo 
por qualquer fraude cometida por terceiros, nem por qualquer evento que ultrapasse o seu 
controlo, incluindo, mas não se limitado a erro do utilizador ou falhas de rede, computador, 
hardware ou software de qualquer género, que possam restringir, atrasar ou impedir a 
participação na promoção. 

 
30. O Promotor e as suas agências e empresas associadas não serão responsáveis por qualquer 

perda (incluindo, sem limitação, perda indireta, especial ou subsequente, ou perda de lucros), 
despesa ou prejuízo sofrido ou incorrido (decorrente ou não da negligência de qualquer 
pessoa) que esteja relacionado com esta promoção, exceto por qualquer responsabilidade 
que não possa ser excluída por lei (incluindo danos pessoais, morte e fraude), estando, 
nesse caso, essa responsabilidade limitada ao mínimo permitido por lei. 
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31. Se, por algum motivo, qualquer aspeto desta promoção não correr conforme previsto, 
incluindo por motivo de infeção por vírus informático, falha de rede, congestionamento de 
tráfego, erros, adulteração, intervenção não autorizada, fraude, falhas técnicas ou qualquer 
outra causa que ultrapasse o controlo do Promotor e corrompa ou afete a administração, 
segurança, imparcialidade, integridade ou a conduta adequada desta promoção, o Promotor 
pode, a seu exclusivo critério, modificar ou suspender a promoção ou invalidar quaisquer 
pedidos afetados. Se ocorrer um ato, omissão, evento ou circunstância que ultrapasse o 
controlo razoável do Promotor e que impeça o cumprimento do Promotor destes Termos e 
Condições, o Promotor não será responsável por qualquer incapacidade de executar ou 
atraso no cumprimento das suas obrigações, mas tentará sempre minimizar o efeito nos 
participantes para evitar a deceção indevida. 

 
 

Promotor: O Promotor é a Epson Europe B.V. com sede social em Amesterdão, Países Baixos. Para 
toda a correspondência, utilize a seguinte morada: Epson European Marketing Department, P908 
Cash for Goals Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD 
Inglaterra 


