
TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “VIP POINTS BODERLANDS 3” 

1.° – Promotora  

A Sony Interactive Entertainment Portugal Unipessoal, LDA. (doravante a “SIEP"), 

empresa com sede em Av. D. João II, Nº 44 C – Piso 3 D, 1990-095 LISBOA, irá realizar 

uma promoção designada “Vip Points Borderlands 3 "   

Esta promoção é realizada em conjunto com a empresa ADL Partner Hispania S.L.U (a 

“ADLP”), com sede social em Calle Rufino Gonzalez 23 BIS, 28037 de Madrid, Espanha, 

com o CIFB-83845776, na qualidade de subcontratada, sendo a SIEP a promotora.  

Esta promoção irá decorrer em conformidade com as condições enunciadas no 

presente documento.  

2.° – Âmbito territorial e temporal da promoção.  

A presente Promoção decorre em todo o território nacional, desde o dia 17/09/19 até 

ao esgotamento do stock (doravante, o “período promocional”) ou, no máximo, até 

01/11/2019. 

3.° – Finalidade  

A presente Promoção visa premiar a compra de Borderlands 3 e fidelizar os clientes do 

PS Plus. 

4.° – Direito de participação e mecânica da promoção  

A presente Promoção destina-se a pessoas físicas, com residência legal em Portugal e 

que tenham ativa uma subscrição paga do PS Plus de 1, 3 ou 12 meses durante o período 

promocional (doravante os “Participantes”).   

Para participarem na “Promoção”, os Participantes deverão dispor de um endereço de 

correio eletrónico válido. 

Caso uma pessoa que não cumpra os requisitos de participação previstos nos presentes 

termos e condições participe e ganhe a promoção, essa pessoa não terá direito ao 

prémio correspondente e o mesmo será entregue ao Participante suplente em 

conformidade com os presentes termos e condições.   

Não podem participar na Promoção as pessoas que tenham colaborado na organização 

do passatempo, os colaboradores da Empresa, assim como de qualquer sociedade 

controlada por esta, que exerça controlo sobre a mesma ou que se encontre sob o 

controlo comum da mesma, e ainda os familiares destas pessoas (mesmo apelido, 

mesma morada). 



5.° – Comunicação da promoção  

A comunicação da promoção poderá ser feita através de qualquer meio de 

comunicação da SIE e pode estar presente em qualquer meio de comunicação no qual 

a empresa tenha presença.   

6.° – Mecânica da promoção 

Todos os utilizadores que tenham solicitado o código para receber os seus pontos VIP de 

Borderlands 3 serão considerados participantes ativos e receberão o seu código no prazo 

máximo de 48 horas, desde que cumpram os seguintes requisitos de participação na 

Promoção*:  

1. Ser residente legal em Portugal e ter uma conta PlayStation Network Portuguesa. 

2. Ter ativa, durante o período promocional, uma subscrição paga do PS Plus de 1 mês, 3 

meses ou 12 meses. 

3. O utilizador deverá ter o jogo Borderlands 3 e ter registado pelo menos um tempo 

mínimo de jogo no ecossistema da PlayStation 4 para confirmar que tem esse mesmo 

jogo.  

4. Ir a www.playstationplus.pt e introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe da sua 

conta PlayStation Network  

5. Assim que entrar na conta, deverá selecionar a secção "Borderlands 3" para ver a 

promoção em vigor. 

6. Na secção da promoção, deverá clicar em “Solicitar o meu código” e introduzir o seu 

endereço de correio eletrónico (deverá ser um endereço válido). 

7. Depois de introduzir o endereço de correio eletrónico e se verificar que o utilizador 

cumpre os requisitos de participação, a participação fica registada e receberá o seu 

código no prazo máximo de 48 horas. 

* Promoção limitada a 4200 códigos válidos por 3000 pontos VIP de Borderlands 3 

 

7.° – Realização do Passatempo:   

Apenas é permitida uma participação por utilizador. 

Podem participar todos os utilizadores que cumpram os requisitos do ponto 6.° dos 

presentes termos e condições desde o dia 17 de setembro de 2019 e até ao 

esgotamento do stock ou, no máximo, até ao dia 1 de novembro de 2019. 

* Promoção limitada a 4200 códigos válidos por 3000 pontos VIP de Borderlands 3 

 



8° – Descrição dos prémios e comunicação dos prémios  

Serão distribuídos 4200 códigos de 3000 pontos VIP de Borderlands 3, por ordem de 

registo da participação no sítio Web www.playstationplus.pt e mediante o cumprimento 

dos requisitos indicados no ponto 6.° dos presentes termos e condições. 

O código será enviado pelo “Colaborador” no prazo máximo de 48 horas a partir do 

momento em que o utilizador solicita o mesmo, para o endereço de correio eletrónico 

indicado no pedido (deverá ser um endereço de correio eletrónico válido) e depois de 

se verificar que o utilizador cumpre os requisitos de participação. 

A SIEP delega à empresa ADL Partner o envio dos 4200 códigos de 3000 pontos VIP de 

Borderlands 3. 

Caso o utilizador recuse o prémio, o mesmo será anulado. O prémio jamais poderá ser 

trocado por outro prémio ou dinheiro, mas a SIEP reserva-se o direito de substituir o 

prémio por outro de valor equivalente.  

A SIEP não será responsável pela alteração, cancelamento ou outras questões que 

possam afetar a realização do passatempo ou o usufruto do prémio por motivos que 

lhe sejam alheios. 

9° – Proteção de dados  

A Promoção será válida para quem cumpra os requisitos de participação descritos no 

ponto 6.° dos presentes termos e condições.  

O utilizador que ganhe o prémio desta Promoção é responsável pela utilização adequada 

do mesmo, sendo que assume toda a responsabilidade legal pela utilização indevida e 

fraudulenta do prémio. 

A SIEP e a ADL PARTNER HISPANIA, S.L.U não serão responsáveis por qualquer avaria 

técnica, problema de funcionamento ou qualquer outro problema que possa provocar 

a perda ou o registo inadequado da participação no passatempo e reservam-se o 

direito de cancelar o passatempo ou alterar os presentes termos e condições a 

qualquer altura, se isso, na sua opinião, for considerado necessário no caso de 

circunstâncias imprevistas. 

10.° – Condições gerais  

• A SIE e/ou a ADLP estão isentas de qualquer responsabilidade resultante de qualquer 
circunstância imputável a terceiros que possa afetar a organização do passatempo e o 
usufruto do prémio. 

• A participação na Promoção implica a aceitação dos presentes termos e condições na 
íntegra e, por conseguinte, qualquer manifestação de não aceitação dos mesmos 

http://www.playstationplus.pt/


implicará a exclusão do Participante e, como tal, a SIE e/ou a ADLP ficarão isentas de 
qualquer obrigação que poderão ter assumido perante o Participante. 

• Os prémios da Promoção estão sujeitos às disposições legais e fiscais em vigor. 

• A SIE reserva-se o direito de alterar, caso seja necessário, as condições da presente 
Promoção por outras semelhantes, dando à alteração o mesmo nível de publicidade. Se 
for necessário adiar ou anular a Promoção, a SIE também comunicará devidamente essa 
informação.  

• A SIE pretende que a Promoção decorra no espírito da igualdade de oportunidades entre 
os diferentes participantes. Para tal, qualquer utilização abusiva ou fraudulenta dos 
presentes termos e condições resultará na desqualificação do participante na 
Promoção. 

• O prémio não poderá ser objeto de troca, transferência, alteração ou compensação a 
pedido do vencedor. 

• A SIE e/ou a ADLP estão isentas de toda e qualquer obrigação ou indemnização 
a favor dos participantes, se por qualquer motivo de força maior ou requisito 
legal o sorteio tiver de ser anulado ou adiado, sendo que se for esse o caso a SIE 
e/ou a ADLP irão informar devidamente os participantes. 
 

• Caso detete irregularidades no comportamento dos participantes que possam 
prejudicar de alguma forma a imagem da marca PlayStation®, a organização 
reserva-se o direito de excluir os participantes em causa. 
 

12.° – Aceitação dos termos e condições 

A participação na presente Promoção implica a aceitação dos termos e condições da 
Promoção e da decisão da SIE relativa à resolução de qualquer questão resultante da 
mesma. 

 

13.° – Resolução de litígios 

Em caso de problemas relativos à interpretação dos presentes termos e condições ou à 
Promoção, aplicam-se os critérios da SIE e, em caso de conflito, a questão serão dirimida 
pelos Tribunais de Madrid. 

 


