
 
 

REGULAMENTO DE PASSATEMPO 

“REGRESSO AOS VALES” 

 

A campanha “Regresso aos Vales” é uma campanha promovida pelo Centro Comercial Foz Plaza, que pretende oferecer 

aos clientes do Centro Comercial, exceto lojistas e/ou funcionários do centro comercial, Vales de 10€ em lojas de Moda 

do Centro Comercial Foz Plaza, mediante apresentação de comprovativo de compra mínima de 40€, por talão/recibo 

de compras, de uma loja do centro comercial Foz Plaza, exceto hipermercado Jumbo e ou espaços de aluguer 

temporário*, dentro do período abaixo referido. Gasta 40€ e recebe 10€! 

A campanha terá início a 4 de setembro de 2018 e fim com o término do stock de vales de 10€ em moda disponível, 

num limite máximo até 30 de setembro de 2018. O stock é composto por vales de 10€, distribuídos pelas diversas lojas 

de moda aderentes. 

A campanha “Regresso aos Vales” é destinada a todos os clientes, maiores de 18 anos, portadores de Cartão Cliente 

Foz Plaza ou indivíduos que adiram ao Cartão Cliente no momento (gratuito), presencialmente no Balcão de 

Informação do Foz Plaza, exceto lojistas e/ou funcionários do centro comercial. A campanha não é acumulável com 

outras campanhas em vigor, relacionadas com o Cartão Cliente Foz Plaza. 

Por um talão de compras/recibo no valor mínimo de 40€ nas lojas do Foz Plaza, exceto hipermercado Jumbo e/ou espaços 

de aluguer temporário, a partir de 4 de setembro e até terminar o stock da oferta, na data limite de 30 de setembro, o 

cliente Cartão Cliente Plaza ou novo aderente ao Cartão Cliente Foz Plaza, poderá dirigir-se ao Balcão de Informação do 

Foz Plaza, com horário de funcionamento todos os dias (2ª a domingo) das 14H00 às 21H00, e receber, gratuitamente, 

um vale de 10€ numa loja de moda aderente do Foz Plaza. Cada cliente apenas poderá levantar um único vale. 

No Balcão de Informação, para poder receber o seu vale de 10€ em moda, o cliente deverá apresentar 3 requisitos 

obrigatórios:  

1. Talão de compras único no valor mínimo de 40€ de uma loja do Foz Plaza, exceção para hipermercado e/ou 

espaços de aluguer temporário, com data coincidente com o período da campanha (não é necessário ser um 

talão do próprio dia). Não é possível juntar vários talões para perfazer o total de 40€. Não serão aceites segundas 

vias das faturas/talões de compra: apenas faturas/talões originais. Não serão aceites talões em nome e/ou 

número fiscal de pessoas coletivas (empresas), nem faturas de pagamento de serviços domésticos, como água, 

luz, gás, telecomunicações, televisão, entre outros idênticos, portagens, serviços CTT, ou jogos de sorte/azar, 

como por exemplo Euromilhões, Totoloto, Totobola, Placard, Raspadinhas, etc. Este talão será validado: 

carimbado, rubricado e datado no verso pelo colaborador do Balcão de Informação. 

2. Cartão Cliente Foz Plaza, No caso de não ter, poderá aderir no momento, junto do colaborador do Balcão, não 

acumulando com outras promoções/campanhas em vigor.  

3. Cartão do Cidadão, para confirmação da titularidade do Cartão Cliente Foz Plaza, porque o Cartão Cliente Foz 

Plaza é pessoal e intransmissível. 
 

 

Ao dirigir-se ao Balcão de Informação do Foz Plaza para resgatar um vale de 10€ em loja de Moda aderente, o cliente 

poderá escolher, dentro do stock disponível, o vale da loja da sua preferência. Existe um número limitado de vales 

de cada loja de Moda Foz Plaza, pelo que os clientes selecionarão o vale da sua preferência por ordem de chegada. 

Quanto mais cedo se dirigir ao Balcão de Informação do Foz Plaza, mais variedade de lojas terá por onde 

escolher. Deverá consultar junto do Balcão de Informação, quais os vales disponíveis. Ser-lhe-á solicitado o 

preenchimento de uma declaração de entrega de prémio (passo obrigatório). 

Ao terminar o stock de vales antes da data máxima prevista – 30 de setembro de 2018 - e, por consequência, esta 

campanha, o Foz Plaza compromete-se a informar, via site www.fozplaza.pt e Facebook 

https://www.facebook.com/FozPlaza/, esta mesma informação. 

 

*Entenda-se por “espaços temporários”, os quiosques temporários, com contratos de utilização de curta duração, 

habitualmente instalados nos corredores dos centros comerciais. 

http://www.fozplaza.pt/
https://www.facebook.com/FozPlaza/

