
Passatempo  “Neutura momentos com sabor” 

 

 

“Neutura momentos com sabor” 

-Condições de participação- 

 

DALIFAL DISTRIBUIÇÃO PROD. ALIMENTARES LDA proprietária da 

marca NEUTURA, com o contribuinte 501733990, com sede na E.N. 111 3025-

-496 S. Martinho de Árvore- Coimbra, vai levar a efeito entre 1 de Outubro de 

2014 a 15 de Dezembro de 2014, um passatempo com a atribuição de 20 

prémios, que denominou da seguinte forma 1 consola portátil PS Vita 2000 wifi, 

3 tablet 7” i joy, 5 máquinas de café Mini Me e 11 relógios desportivos de pulso, 

o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam:  

 

1ª 

Este passatempo destina-se a todos os consumidores, maiores de 18 anos, 

residentes em Portugal, que efectuem compras durante o período válido da 

promoção, compras de no mínimo 3 unidades de um dos produtos, ou quando 

a soma de compras seja de 3 unidades dos produtos referenciados no anexo 1. 

 

2ª 

Este passatempo como objetivo:  

a) Promover e aumentar as vendas das gamas de produtos neutura, que 

não sofrerão alteração de preço em virtude da realização do 

passatempo 

b) Premiar no final do passatempo 20 consumidores ( cujas frases tem sido 

as eleitas pelo júri deste passatempo) com os prémios designados ( 

melhor descrito em 7) 

3ª 

Para participar os consumidores devem:  

a) Adquirir no mínimo 3 embalagens de produtos neutura aceites para esta 

promoção 

b) Guardar a os autocolantes promocionais das embalagens  



a. Os autocolantes promocionais deverão ser recortados das 

embalagens 

b. É proibida a cópia de autocolantes promocionais ( em caso em 

que se verifique suspeita de infracção, a participação é anulada) 

c) Escrever no cupão de participação( disponível em 

neutura.pt/campanhas/) 

a. Os seus dados pessoais: Nome completo, Morada completa, data 

de nascimento, telefone e email.  

b. Fazer uma frase original e criativa com as palavras, neutura, 

momentos e sabor  

d) Colocar dentro de um envelope o cupão de participação mais os 

autocolantes promocionais devidamente recortados e enviar através dos 

CTT para:  

 

Passatempo “ Neutura momentos com sabor!” 

Dalifal Lda 

E.N. 111 

3025-496 S.Martinho de Árvore-Coimbra 

e) Em alternativa o cupão poderá ser preenchido online, ao qual o 

participante terá que juntar as fotos dos 3 autocolantes recortados e 

enviar ambos para neutura@neutura.pt  

 

  

Cada consumidor pode participar as vezes que desejar e nas lojas que desejar, 

bastando para tal proceder conforme indicado nas alíneas a), b), c) e d) nesta 

mesma cláusula. 

4ª 

A identificação dos participantes será feita através dos dados constantes nos 

cupões de participação 

5ª 

A data limite para as participações serem aceites a esta promoção será a de 15 

de Dezembro de 2014( data limite do carimbo dos CTT) ou recepção de email 

em neutura@neutura.pt 

6ª 

A selecção das 20 frases mais originais e criativas será feita por um júri, 

composto por elementos da NEUTURA, a realizar-se na sede da DALIFAL a 16 

de Dezembro de 2014. 

7ª 
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Os prémios a atribuir são os seguintes:  

1º prémio- 1 consola portátil playstation vita 2000 wi-fi – atribuído à frase mais 

original e criativa 

2º prémio- 1 tablet  I joy 7” 

3º prémio- 1 tablet  I joy 7” 

4ºprémio- 1 tablet  I joy 7” 

5º prémio- 1 Máquina de café dolce guto Mini Me 

6º prémio- 1 Máquina de Café dolce Gusto Mini Me 

7º prémio-1  Máquina de café dolce gusto Mini Me 

8º prémio- 1 Máquina de café Dolce Gusto Mini Me 

9º prémio-1 Máquina de café Dolce Gusto Mini Me 

10º prémio- 1 relógio de pulso desportivo 

11º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

12º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

13º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

14º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

15º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

16º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

17º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

18º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

19º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

20º prémio-1 relógio de pulso desportivo 

 

NOTAS: 

1-Será atribuído um total de 20 prémios. 

2- Só será entregue um prémio por consumidor 

3- Os prémios não poderão ser convertidos em dinheiro, cedidos a outra 

pessoa ou alterados por um prémio distinto.   



4-A selecção dos premiados será feita pelo júri de acordo com a critatividade e 

originalidade das frases ( 1º prémio frase mais original e criativa e assim 

sucessivamente por ordem descendente até ao 20º prémio) 

 

8ª 

O nome e a localidade dos vencedores serão publicados em www.neutura.pt a 

partir de 17 de Dezembro de 2014 

9ª 

Os prémios serão entregues por uma transportadora contratada pela 

NEUTURA para o efeito na morada indicada nas participações dos vencedores.  

10ª 

Os prémios referidos na condição 7 deverão ser reclamados no prazo de 60 

dias a contar do término do passatempo (no caso de por algum motivo alheio à 

Neutura os mesmos não terem sido entregues) nos escritórios da NEUTURA 

das 9 às 12 e das 14 às 17h, diariamente com excepção de Sábados domingos 

e feriados.  

11ª 

A publicidade ao passatempo será efectuada através de folhetos e cupões de 

participação, autocolantes nas embalagens promocionais, materiais de ponto 

de venda colocados nas lojas aderentes e em www.neutura.pt 

12ª 

Condições Gerais:  

1. A participação no passatempo está condicionada à aceitação integral do 

presente regulamento, com as alterações, anexos, e aditamentos que, a 

qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio, venham a ser 

introduzidas pela DALIFAL e publicados no site da neutura.  

2. A Neutura reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar o 

passatempo, caso se verifiquem circunstâncias de força maior.  

3. A Neutura reserva-se ao direito de desqualificar/ excluir o participante e 

recusar a atribuição do prémio, às participações que estejam em 

incumprimento devido às seguintes situações:  

a. Recurso a dados de registos falsos ou imprecisos 

b. Suspeita de participação repetido do mesmo individuo no 

passatempo, com dados de registo diferentes 

4. Participações que recorram a qualquer actuação ilícita e/ou ilegal para 

obter vantagem competitiva no decorrer do passatempo.  

http://www.neutura.pt/


5. A Neutura reserva-se no direito de eliminar qualquer participante que 

esteja de alguma forma a violar o presente regulamento. 

6. A Neutura não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de 

autor ou outras praticadas pelos participantes no âmbito da presente 

promoção.  

7. Salvo solicitação do próprio, a Neutura não se compromete em devolver 

as frases recepcionadas 

8. Todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual inerentes às frases 

apresentadas pelos participantes são da exclusiva titularidade da 

Neutura, tendo a mesma o direito de proceder à reprodução, 

transmissão, divulgação, alteração, oneração e comercialização das 

mesmas.  

9. Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação nesta 

promoção. Os dados pessoais serão inseridos num ficheiro informático 

da responsabilidade da NEUTURA e destinam-se ao processamento do 

presente passatempo bem como a serem futuramente usados pela 

DALIFAL exclusivamente para o envio de correspondência, mensagens 

electrónicas e ou de ofertas promocionais. O titular tem o direito de 

acesso rectificação e eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-lo, 

pessoalmente ou por escrito, junto da morada indicada. Se desejar 

receber correspondência, ofertas promocionais, mensagens 

electrónicas, mencione na sua participação.  

10. A decisão do júri é soberana, irrevogável e insusceptível de recurso 

11. Não é permitida a participação neste passatempo a colaboradores da 

DALIFAL e respectivas famílias. 

  

Os Consumidores poderão suscitar esclarecimentos sobre o passatempo em 

apreço junto do serviço de apoio ao cliente, através do número 808 201 679 

(entre as 9h e as 13H e as 14:30 e as 17h), dias úteis ou através do email 

neutura@neutura.pt 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela DALIFAL e 

das suas decisões não caberá recurso.  

 

 

DALIFAL-Dist. Produtos Alimentares Lda 

Dept. de marketing e comunicação 

Coimbra, 1 de Outubro de 2014 
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Anexo 1 

Listagem de produtos NEUTURA aceites para este passatempo 

Descrição Codigo Barras (EAN) 
Mariscada congelada neutura covete 900gr 5600436340012 

 

Caldeira de peixe congelada neutura covete 900gr 5600436340029 
 

Tentáculos de pota inteiros neutura covete 900gr 5600436340081 
 

Rissol carne pack familiar neutura saco 20 unids 5600436370590 

Rissol peixe pack familiar neutura saco 20 unids 5600436370606 

Rissol camarão pack familiar neutura saco 20 unids 5600436370583 

Croquete de carne pack familiar neutura saco 20 unids 
 

5600436370668 

Pastel de bacalhau pack familiar neutura  saco 20unids 5600436370576 

Tiras de presunto 200gr neutura 5600436320106 

Presunto fatis bi pack 2x 125gr 5600436320076 

 

 

 

 

 


