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Termos e Condições 

CAMPANHA “SUPRADYN® - EXPERIMENTA GRÁTIS” 

 

1. OBJETIVO 

A Bayer Portugal, Lda., com sede na Rua da Quinta do Pinheiro, nº 5, 2790-1433 Carnaxide 

(Oeiras), Portugal, registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número 

único de matrícula e de pessoa coletiva 500043256 (adiante designada por "BAYER" ou "o 

Organizador"), pretende realizar uma ação promocional destinada aos consumidores, cujo 

objetivo é, nos termos aqui estipulados, reembolsar os Consumidores pela compra de produtos 

da marca Supradyn® que sejam objeto da presente campanha, mediante o reembolso do 

montante referente aos produtos objeto da presente campanha promocional e que consta do 

respetivo recibo de compra dos mesmos  (adiante designada por "Promoção"). 

 

2. ÂMBITO TERRITORIAL DA PROMOÇÃO 

A Promoção será válida, nos termos previstos nos presentes Termos e Condições, para todos os 

produtos objeto da presente campanha promocional (indicados no Anexo I que faz parte 

integrante do presente documento) que sejam adquiridos em todo o território nacional 

português. 

 

3. ÂMBITO TEMPORAL DA PROMOÇÃO 

A Promoção é única e exclusivamente válida para a compra de qualquer dos produtos da marca 

Supradyn® que se encontram devidamente identificados no Anexo I dos presentes Termos e 

Condições (adiante, designado(s) por "Produto" ou "Produtos") e que sejam adquiridos entre 15 

de maio de 2022 e até 30 de junho de 2022, ambas as datas inclusive (adiante, designado por 

"Período Promocional"). Sem prejuízo do Período Promocional, os Participantes terão um 

período adicional de 30 (trinta) dias - até 31 de julho de 2022 – durante o qual lhes será 

permitido registar no website www.supradyngratis.com os seus dados pessoais e dos Produtos 

adquiridos entre 15 de maio de 2022 e 30 de junho de 2022, a fim de obterem o reembolso do 

montante do Produto adquirido nesse período (tendo em conta o número máximo de 

reembolsos estipulado para cada um dos Produtos), tal como estabelecido na secção 5 do 

presente documento (“Mecânica da Promoção”). No entanto, e sem que tal possa ser objeto de 

qualquer reclamação por parte dos Participantes, a BAYER reserva-se o direito de modificar 

tanto as datas de início como de fim da Promoção.  

 

4. DESTINATÁRIOS DA PROMOÇÃO 

Pode participar na Promoção qualquer pessoa singular residente em Portugal, maior de 18 

(dezoito) anos de idade no momento da participação.. 

Para efeitos desta Promoção, os termos "Participante", "Consumidor" e "Utilizador" terão o 

mesmo significado, correspondendo sempre a uma pessoa singular. 

 

http://www.supradyngratis.com/
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5. MECÂNICA DA PROMOÇÃO E ELEGIBILIDADE PARA O REEMBOLSO 

5.1 Descrição da Promoção 

A Promoção será válida para os Participantes que cumprirem os requisitos de participação e a 

mecânica detalhada nos presentes Termos e Condições. 

A Promoção consiste no reembolso do valor do Produto que conste no respetivo recibo de 

compra apresentado, desde que o Produto tenha sido adquirido durante o Período Promocional, 

estando ainda a Promoção sujeita às seguintes limitações: 

1.  Apenas uma unidade dos Produtos será objeto de reembolso por cada recibo de compra.  

2. Apenas será efetuado um reembolso por Utilizador e por conta bancária. 

3. É estabelecido um limite para o número de unidades que podem ser objeto de 

reembolso por Produto, que são:  

• Supradyn Energy 30 comprimidos: 500 unidades 

• Supradyn Energy 50+ 30 comprimidos: 300 unidades  

• Gomas Supradyn Junior 30 Gomas: 500 unidades  

• Supradyn Sport 24 Sachets: 400 unidades 

Assim, quando estes limites forem atingidos durante o decurso da Promoção, a Promoção 

terminará automaticamente, independentemente de já ter decorrido ou não o Período 

Promocional.  

O Participante deve guardar o recibo de compra do Produto, pelo menos, até ter recebido o 

reembolso. No caso do recibo da compra não mencionar expressamente o produto adquirido, a 

BAYER reserva-se o direito de pedir ao Participante provas adicionais para confirmar a validade 

da participação. 

O reembolso que a BAYER irá conceder aos Participantes será efetuado por transferência 

bancária para entidades bancárias localizadas no território de Portugal.  

O reembolso será efetuado através de transferência bancária no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias úteis a partir da data de recepção de um e-mail de confirmação na Promoção, conforme 

descrito na secção 5.2 abaixo. 

A Promoção é gratuita e não implica um aumento no preço dos Produtos ou qualquer 

pagamento adicional para o Consumidor. 

A Promoção é limitada ao número máximo de candidaturas estabelecidas para cada Produto 

(indicadas no nº 4 anterior). 

 

5.2 Forma de participação e direito ao reembolso 

O Consumidor que desejar participar na Promoção deve adquirir pelo menos 1 (um) Produto, 

durante o Período Promocional, ou seja, de 15 de maio de 2022 a 30 de junho de 2022, inclusive 

(estando o website acima indicado ativo até 31 de julho de 2022 para registar os dados 

necessários para participar e, reunidas as condições, vir depois a obter o reembolso). 

O Consumidor deverá então preencher um formulário que se encontra no website 

www.supradyngratis.com, o qual estará ativo durante o Período Promocional e por mais 30 

(trinta) dias após o fim do mesmo, ou seja, até 31 de julho de 2022. Neste formulário, serão 
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solicitadas as seguintes informações obrigatórias do Participante: nome, apelido, e-mail, IBAN, 

código postal e número de telefone. 

Além disso, também deve ser anexada uma imagem do recibo de compra do Produto. A imagem 

deve ser completamente legível e os dados relativos ao número do recibo, local e data de 

emissão, o montante da compra, bem como o produto específico adquirido, devem ser 

totalmente identificáveis. O Participante deve guardar o recibo, pelo menos, até ter recebido o 

reembolso (caso estejam cumpridos as condições para que o possa receber). 

Assim que o Participante tiver preenchido o formulário e anexado a imagem do recibo de 

compra, ser-lhe-á enviado um e-mail, agradecendo-lhe a sua participação e informando-o de 

que se irá proceder à verificação dos seus dados e, caso estejam preenchidas e cumpridas as 

condições aplicáveis, proceder-se-á ao reembolso no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a 

partir da data do referido e-mail. 

A BAYER será responsável pela validação das participações recebidas através do website acima 

mencionado, confirmando que contêm todos os dados solicitados, que são acompanhadas da 

imagem do recibo de compra correspondente e que cumprem todos os requisitos estabelecidos 

nestes Termos e Condições. Ao participar na Promoção, o Participante deve e compromete-se a 

fornecer à BAYER detalhes de contacto corretos, atualizados e funcionais. Estes dados serão 

utilizados para enviar ao referido Participante qualquer comunicação que possa ser necessária 

em relação à Promoção, incluindo, se aplicável, a designação do referido participante como 

vencedor do direito ao reembolso. A não receção por parte do vencedor do direito ao reembolso 

das mensagens que sejam enviadas para o seu meio de contato por si indicado, por qualquer 

motivo, isentará a BAYER de qualquer responsabilidade a este respeito, não tendo a BAYER 

qualquer obrigação de utilizar meios alternativos de notificação. Ou seja, a BAYER cumprirá de 

boa fé a sua obrigação enviando todas as comunicações para o meio de contato indicado pelo 

Participante, e o Participante compromete-se a verificar o correto funcionamento do mesmo 

(incluindo a verificação periódica da pasta "junk mail", se aplicável). 

Caso não seja possível proceder-se à verificação da identidade de um Participante através dos 

dados pessoais fornecidos no formulário de participação respetivo, a sua participação será 

invalidada. 

As participações que contenham incidências serão geridas e os Consumidores serão contactados 

via e-mail num prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a partir da participação na Promoção, com 

o objetivo de corrigir as referidas incidências. Nesta situação, o Participante terá um período 

máximo de 10 (dez) dias úteis desde a primeira tentativa de contacto, para retificar as 

deficiências na sua participação. Uma vez decorrido este período sem que o Participante tenha 

corrigido as deficiências, considerar-se-á que o Participante desistiu da sua participação na 

Promoção e, por conseguinte, a mesma já não será considerada. 

O reembolso não pode, em caso algum, ser atribuído/cedido a terceiros. Da mesma forma, em 

nenhuma circunstância poderá estar sujeito a alterações, alterações ou compensações de 

qualquer tipo, nem poderá ser acumulado com outras promoções. 

O Participante tem ao seu dispor o seguinte email de serviço ao cliente para esta promoção: 

buzonincidencias@savispain.es  (dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 16:00h). 

 

 

 

mailto:buzonincidencias@savispain.es
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6.COMUNICAÇÃO 

A Promoção é comunicada aos Participantes através dos presentes Termos e Condições e estará 

disponível no website www.supradyngratis.com. 

 

7. REGRAS DE CONTROLO E SEGURANÇA  

A BAYER reserva-se o direito de tomar todas as medidas que considere apropriadas para evitar 

qualquer conduta que suspeite ter o propósito ou o efeito de tentar defraudar esta Promoção 

ou de agir em violação dos seus Termos e Condições ou em prejuízo de outros Participantes, 

cuja primeira e imediata consequência será a exclusão do Participante e a perda de qualquer 

direito a reembolso que este pudesse ter obtido. A BAYER reserva-se inclusivamente o direito 

de recuperar o reembolso automaticamente e sem qualquer comunicação, de qualquer 

Participante que prove ou seja suspeito de ter beneficiado direta ou indiretamente deste tipo 

de ações fraudulentas, e poderá também tomar qualquer ação civil ou criminal em 

conformidade.  

A BAYER reserva-se igualmente o direito de excluir Participantes se estes fornecerem ou 

colocarem material que contenha vírus, worms ou qualquer outro código informático destinado 

ou capaz de danificar, interferir, intercetar com ou violar a segurança de qualquer sistema, 

informação ou dados, bem como se os dados pessoais fornecidos forem incorretos ou falsos.  

 

8. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

A BAYER não se responsabiliza por interrupções, mau funcionamento ou falhas na Internet, no 

website www.supradyngratis.com, na rede de cabo, nas redes de comunicações eletrónicas, nos 

sistemas de telecomunicações, falhas de software ou hardware nem por possíveis erros na 

introdução e/ou processamento de registos, respostas, envios ou dados pessoais. Caso tais 

problemas ou incidentes ocorram, a BAYER fará todos os esforços para os corrigir o mais 

rapidamente possível, mas não pode aceitar e não assumirá qualquer responsabilidade a este 

respeito.  

A BAYER não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, incidentes ou danos que 

possam ocorrer no decurso da Promoção e que sejam atribuíveis a terceiros que a gerem ou 

participam na mesma de qualquer forma. 

A BAYER exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de qualquer tipo que, apesar 

das medidas de segurança adotadas, possam ser devidos à utilização indevida dos serviços e 

conteúdos pelos Utilizadores, e em particular, mas sem limitar, por danos que possam ser 

devidos à imitação de um terceiro por um Utilizador. 

 

9. OUTRAS REGRAS DA PROMOÇÃO  

• O simples facto de participar nesta Promoção implica, por parte do Participante, a 

aceitação destes Termos e Condições sem reservas para a resolução de qualquer 

questão decorrente desta Promoção.  

• A BAYER reserva-se o direito de introduzir alterações à mecânica ou ao funcionamento 

desta Promoção em qualquer altura e/ou de a terminar/cancelar antecipadamente, se 

necessário, sem que daí advenha qualquer responsabilidade para a BAYER. No entanto, 

http://www.supradyngratis.com/
http://www.supradyngratis.com/
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tais alterações serão devidamente comunicadas. A BAYER envidará todos os esforços 

para assegurar que quaisquer alterações não prejudiquem alguns Participantes em 

detrimento de outros.  

• Ao participar nesta Promoção, o Utilizador reconhece e concorda que os direitos de 

propriedade intelectual sobre os materiais publicitários desta Promoção pertencem à 

BAYER. A reprodução, distribuição ou transformação não autorizada de qualquer 

material publicitário ou promocional constitui uma violação dos direitos de propriedade 

intelectual do proprietário. 

 

10. INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

A interpretação e o cumprimento dos presentes Termos e Condições serão regidos pela 

legislação portuguesa.  

Qualquer litígio resultante da interpretação ou cumprimento destes Termos e Condições será 

submetido aos Tribunais e Tribunais da Comarca de Oeiras, com expressa renúncia a qualquer 

outra jurisdição que possa corresponder, exceto se, no caso de litígios com Consumidores, o 

Tribunal competente seja o do domicílio do Consumidor. 

 

 

ANEXO I 

Lista de Produtos Promocionais 

• Supradyn Energy 30 comprimidos - 7076406 

• Supradyn Energy 50+ 30 comprimidos - 7080440 

• Supradyn Junior Gummies 30 Gomas - 7080770 

• Supradyn Sport 24 Saquetas - 7076414 

 

 

Lisboa, 10 de maio de 2022 


