
REGULAMENTO 

1. PROMOTOR !
1.1 O concurso é promovido pela CPCPC – Companhia Portuguesa de 
Comércio de Produtos Combustíveis, S.A., com sede na Rua Padre Antó-
nio Caldas, nº51 4810-246 Guimarães, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o NIPC 513847588 seguidamente desig-
nada apenas por Q8 – Grupo VAPO.!
1.2 O prémios referido na Secção Cinco será da exclusiva responsabilida-
de da Q8 – Grupo VAPO. 

2. DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO!
2.1 São destinatários do concurso todas as pessoas singulares, desde que 
com idade superior a 18 anos e residentes em Portugal.!
2.2 Deste concurso estão excluídos os clientes cartão frota, sócios (ou 
acionistas), gerentes (ou administradores) e funcionários da empresa, 
bem como os respetivos cônjuges e filhos.!
2.3 A Q8 – Grupo VAPO reserva-se o direito de verificar, a qualquer altura 
e da forma que achar oportuna, se todos os participantes cumprem os 
requisitos necessários para poderem participar no presente concurso.!
2.4 A efetiva participação neste concurso implica, necessariamente, que 
todos os participantes aceitem, integralmente e sem reservas, os termos 
e condições constantes do presente regulamento e que cumpram o 
mesmo, sob pena de exclusão, as quais são definitivas e vinculativas em 
tudo o que se refere a este concurso. 

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA!
3.1. O concurso decorrerá de 31 de maio a 2 de junho.  

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO!
4.1. Será considerada uma participação válida qualquer abastecimento 
realizado num posto Q8 nacional, durante o período de vigência, num 
montante mínimo de 25€, desde que adicionado o nº de telemóvel e NIF 
à respetiva fatura.   



4.2. Estão excluídos os abastecimentos de gasóleo verde, aquecimento e 
AdBlue. 
4.3. O concurso é válido nos postos Q8 aderentes.  
!
5. PRÉMIO !
5.1  O prémio consiste numa trotinete elétrica. !
5.2 O prémio é pessoal e não poderá ser trocado ou substituído por di-
nheiro ou qualquer outro produto ou serviço.!
5.3 Em caso algum a Q8 – Grupo VAPO será responsável pelos danos ou 
prejuízos resultantes da atribuição, aceitação, gozo, utilização e/ou rejei-
ção do prémio atribuído no âmbito do presente concurso. 
5.4. O prémio será colocado à disposição para levantamento num posto 
Q8 nacional acordado com o vencedor.!
".5. Para levantar o prémio, o cliente deverá apresentar o seu cartão de 
cidadão ao funcionário do posto poder confirmar que se trata do vence-
dor.!
".6. Caso o vencedor não reclame o prémio num prazo máximo de 10 
dias após colocação do prémio no posto, perde o direito ao prémio. 

6. APURAMENTO DO VENCEDOR!
#$%$&'&()*+,+-./&(/&0),1)(/2&2ealizar-se-á através de programa de compu-
tador (aplicação informática). 
6.2. O programa informático irá sortear uma fatura válida, descrita no 
ponto 4.1. do presente documento, de forma aleatória. 
6.3. A fatura sorteada determinará o vencedor.  
6.4. O vencedor será contactado através do nº de telemóvel indicado na 
fatura.  

7. DADOS PESSOAIS !
7.1 A Q8 Portugal – grupo Vapo garante a confidencialidade dos dados 
pessoais dos vencedores.!
7.2 Sem prejuízo do supra disposto, os dados de identificação pessoal ob-
tidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de responsabili-
dade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária compe-
tente, nos termos na legislação aplicável. 

8. RESPONSABILIDADES E EXCLUSÃO DE PARTICIPANTES!
8.1 A Q8 – Grupo VAPO reserva-se ao direito de anular qualquer partici-



pação sempre que existam suspeitas de manipulação incorreta dos da-
dos ou do concurso.!
8.2 A Q8 – Grupo VAPO reserva-se ao direito de recusar a participação de 
qualquer participante que não reúna os requisitos descritos no presente 
regulamento ou cuja participação venha a infringir o espírito do concurso.!
8.3 Caso a Q8 – Grupo VAPO detete qualquer anomalia ou suspeite que 
algum participante está a impedir o normal desenvolvimento do concur-
so, a mesma entidade poderá eliminar a inscrição desse participante. 

9. DIREITOS !
9.1 Todos os direitos sobre o concurso são propriedade da CPCPC – 
Companhia Portuguesa de Comércio de Produtos Combustíveis, S.A.!
9.2 Todas as instruções ou informações publicadas ao longo do passa-
tempo farão parte dos termos e condições do presente regulamento. 

10. DEPÓSITO DO REGULAMENTO!
10.1 O presente regulamento poderá ser consultado em https://www.-
grupovapo.com/!
10.2 A participação no presente concurso pressupõe a aceitação integral 
do presente regulamento e a submissão expressa às decisões interpreta-
tivas que a Q8 – Grupo VAPO tome relativamente ao teor do mesmo. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS!
11.1 A Q8 – Grupo VAPO reserva-se o direito de modificar em qualquer 
altura as condições do presente concurso e outras regras do mesmo, 
comprometendo-se a informar os participantes das novas condições do 
concurso com a antecedência e publicitação necessárias e adequadas da 
forma mais clara possível.!
11.2 Todas as dúvidas sobre a interpretação e casos omissos no presente 
regulamento serão analisadas e esclarecidas pela Q8 – Grupo VAPO.!
11.2 Tal análise e esclarecimentos a prestar no âmbito da alínea anterior, 
estarão sempre de acordo e sob alçada das normas legais em vigor ati-
nentes a esta matéria.


