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Participação Sorteiro Macovex!

  Na  630ª Edição da Feira  de São Mateus  da nossa cidade e para festejar  a  sua presença,

convidamo-lo a participar no “Mega Sorteio Macovex - Feira de São Mateus 2022” e a ganhar

sempre prémio.

Para se habilitar a ganhar terá que:

 Responder  à  questão  colocada  no  formulário:  “Que  produtos  pode  comprar  na

Macovex?”;

 Preencher o formulário que lhe é entregue, na nossa exposição na Feira de São Mateus

2022;

 Colocar  esse  mesmo  flyer,  com  o  formulário  devidamente  preenchido,  na  caixa

disponível na nossa loja de Viseu, até dia 28/09/2022;

 Ao responder corretamente à questão colocada,  ganhe de imediato um dos prémios

Macovex disponíveis e habilite-se a ganhar um dos 3 prémios a sortear: 

1º Prémio: Bicicleta Elétrica Power X – Change 1260W

2º Prémio: Telemóvel Samsung Galaxy S20 FE 5G

3ª Prémio: Conjunto para jardim com 5 peças

Condições de participação: 

 A participação no “Mega Sorteio Macovex - Feira de São Mateus 2022”  só é permitida a

maiores de 18 anos;

 Cada visitante só poderá participar 1 vez durante o período de participação: de 4 de

agosto a 28 de setembro;

 É necessário preencher o formulário, para poder participar no sorteio;

 Apenas serão válidas as participações entregues nas nossas instalações da Macovex, com

a morada: Parque Industrial de Coimbrões, Lote 106, 3500-618 Viseu;

 Para poder ganhar um dos prémios Macovex, terá obrigatoriamente,  de responder à

questão colocada no formulário que lhe é entregue para preencher;

 O sorteio será realizado no dia 29 de setembro de 2022.
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Política de Dados:

O fornecimento dos Dados Pessoais solicitados é livre. 

Os  dados  recolhidos  destinam-se  às  seguintes  finalidades:  participação  no “Mega  Sorteio

Macovex - Feira de São Mateus 2022”, envio de campanhas de publicidade e marketing. 

Nos  termos  da  lei  é  assegurado  ao  titular  dos  dados  o  exercício  dos  seus  direitos:  acesso,

retificação,  portabilidade,  limitação,  eliminação e oposição relativamente aos  dados que lhe

dizem respeito sem restrição. Pode solicitar à Macovex o exercício destes direitos ou colocar

qualquer  questão  adicional  por  escrito,  para  o  seguinte  endereço  eletrónico:

dados@macovex.pt
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