
DIA DE COMPRAS NA NET - OFERTA MONITOR HUAWEI 

TERMOS E CONDIÇÕES DA CAMPANHA 

 

1. DEFINIÇÕES  

1.1. Campanha “DIA DE COMPRAS NA NET - OFERTA MONITOR HUAWEI”: 

denominação da campanha da SIBS. 

1.2. Participante: Todos os utilizadores MB WAY (app MB WAY e apps bancárias, 

desde que o número de telemóvel e o cartão bancário utilizado nessa app sejam 

comuns com a app MB WAY), com optin no CHALLENGE. 

1.3. Promotora: SIBS Forward Payment Solutions, com sede na Rua Soeiro 

Pereira Gomes Lote nº 1 – 1649 – 031 Lisboa, registada com o número único de 

pessoa coletiva 505107546, na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 

doravante “SIBS”. 

1.4. Prazo de Duração: A Campanha “DIA DE COMPRAS NA NET - OFERTA 

MONITOR HUAWEI” estará ativa entre as 00h00 e as 23h59 do dia 21 de outubro 

de 2022. O horário é referente a Portugal Continental. 

 

2. PARTICIPAÇÃO  

2.1. Durante o período compreendido entre as 00h00 e as 23h59 do dia 21 de 

outubro de 2022, o MB WAY estará a celebrar o Dia de Compras em que um 

utilizador poderá ganhar um HUAWEI Display 23.8 Preto (60Hz), da Huawei. 

2.2. Para se habilitar a ganhar, o participante apenas terá de fazer uma compra 

numa loja online durante o período da campanha. 

2.3. Apenas as compras pagas com MB WAY, através da operativa de número de 

telemóvel, estarão elegíveis.  

2.5. As compras devolvidas não serão consideradas. 

2.6. Os utilizadores que estiverem em estado suspenso no CHALLENGE, durante 

o período da campanha, não estão elegíveis à participação neste passatempo. 



2.7. Adicionalmente, os participantes deverão dar o seu consentimento para o 

tratamento de dados pessoais para efeitos de comunicação de ofertas e 

promoções. 

2.8. Como a oferta será feita através da dinâmica do CHALLENGE, todos os 

participantes terão de estar inscritos nesta dinâmica até ao dia 21 de outubro 

de 2022.  

2.9. Para efeitos de comunicação aos premiados, os utilizadores serão 

contactados via Newsletter, SMS ou notificação no CHALLENGE. 

 

3. OFERTA  

3.1. O participante que reunir as condições acima descritas e que tenha feito a 

compra número 2000 irá ganhar o HUAWEI Display 23.8 Preto (60Hz). 

3.2. No caso da compra número 2000 não cumprir os restantes requisitos, será 

a compra mais próxima por defeito, exemplo a raspagem número 1989.   

3.3. Para efeitos de apuramento do número da compra, todas as compras serão 

organizadas cronologicamente, começando na primeira compra feita com MB 

WAY no dia 21 de outubro de 2022. 

  

4. OFERTA E TRANSFERÊNCIA DO PRÉMIO 

4.1. Após a data de término da campanha, iremos apurar o utilizador que reúne 

todas as condições acima descritas. A atribuição da oferta será realizada 

através de um voucher com a indicação do respetivo prémio ganho dentro da 

campanha Huawei no CHALLENGE.  

4.2. A disponibilização do voucher ocorrerá no prazo máximo de 15 dias após o 

término da campanha e, após esse momento, o vencedor terá 15 dias para 

raspar o seu prémio. 

4.3. Após a receção do email do vencedor com o pdf do prémio ganho e a 

respetiva validação dos dados, o mesmo poderá levantar o seu prémio na sede 

da SIBS FPS ou indicar uma morada para envio, num prazo máximo de 30 dias. 



5. OUTRAS CONDIÇÕES 

5.1. A SIBS reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a 

participação de participantes que incumpram qualquer das disposições 

constantes dos presentes Termos e Condições e todos os que considere terem 

um comportamento inadequado, que impossibilite a manutenção da sua 

participação na campanha. 

5.2. Caso exista motivo atendível, a SIBS poderá introduzir, a qualquer 

momento, alterações a estes Termos e Condições, as quais serão efetivas após 

a sua publicação em www.mbway.pt. 

5.3. Qualquer pedido de esclarecimento adicional sobre a presente campanha 

deverá ser apresentado por escrito para o e-mail: mbway@sibs.pt. 

5.4. A SIBS reserva-se ao direito de mencionar o vencedor do passatempo numa 

story de Instagram. 

 

http://www.mbway.pt/
mailto:mbway@sibs.pt

