Condições legais do concurso SAMSUNG TABLETS SAMSUNG 10
1. A Rhodasol realizará 3 concursos (1 por mês a partir de fevereiro de 2018) que serão
promovidos através de seus diferentes canais de divulgação (website, newsletter e redes
sociais)
2. O presente concurso só será válido de 01/02/2018 a 30/04/2018 ambas as datas inclusive.
3. O vencedor de cada mês será a agência ou filial com o maior número de reservas individuais
feitas através
és do site Rhodasol www.rhodasol.pt
4. Sendo uma campanha para a promoção do novo Rhodasol B2B, as reservas feitas através
de outras plataformas ou integrações não serão consideradas.
5. O concurso é oferecido às agências
agên
de viagens de retalho e varejo.
6. As vendas serão computadas por data de criação da reserva, do primeiro até o último dia do
mês. Haverá três vencedores, correspondentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2018
respetivamente. Serão consideradas as reservas realizadas de 01 de fevereiro a 30 de abril
com data de serviço desde a data de início da campanha até 30 de setembro. Os prémios
serão entregues em 15 de outubro após todas as reservas terem os seus serviços iniciados
7. Caso a agência tenha várias sucursais, as vendas serão computadas pora cada uma das
filiais. Não pelo total da agência
8. O prémio será entregue ao vencedor do concurso
9. Não será possível trocar o prémio pelo seu valor económico
10. Os vencedores, ao aceitarem o prémio, dão permissão à Rhodasol para a captura,
publicação e divulgação pública de seu nome, da sua agência de viagens e as imagens
correspondentes à divulgação pública de entrega do prémio.
11. A simplesparticipação neste concurso implica a aceitação destas Bases na sua totalidade
e os critérios interpretativos da Rhodasol, referentes à resolução de qualquer questão derivada
do presente concurso.Para o qual, a manifestaçãono sentido da não aceitação das mesmas
implicará a exclusão do participante, e como resultado, a Rhodasol ficará liberta do
cumprimento de qualquer obrigação para com ele.
12. Rhodasol, reserva-se
se o direito de introduzir mudanças nesta Promoção a qualquer
momento e / ou terminá-la
la antecipadamente se necessário por justa causa, sem incorrer em
qualquer responsabilidade.
13. No caso da plataforma do Facebook, esta não patrocina, endossa ou administra de forma
alguma esta promoção da Rhodasol nem está associada a ela, pelo que os participantes não
terão nenhum tipo de vínculopara com a plataforma acima mencionada.
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