
 
Termos e condições  

 
1. Para participar nesta campanha, os participantes estarão de acordo em aceitar os seus 

termos e as condições. A campanha só é válida durante o período indicado e para os 
produtos especificados. 

 
2. A campanha está aberta a todos os participantes residentes nos países (Reino Unido, 

República de Irlanda, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria, Suíça, Países 
Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Grécia, 
Eslováquia, Letónia; Hungria, República Checa, Polónia e Roménia) que sejam maiores 
de 18 anos, excluem-se os empregados da Stanley Black & Decker UK Limitado e de 
empresas associadas, os seus respetivos familiares, afiliados e subsidiários, os seus 
agentes ou qualquer profissional associado a esta campanha. 

 
3. Quando a lei exigir uma idade mínima para a compra de bens específicos, os 

participantes confirmarão que estão acima da idade requerida e que a remessa de 
qualquer produto enviado pelo organizador será aceite por uma pessoa maior de idade. 
O organizador reserva-se o direito de negar-se a vender qualquer produto de campanha 
a qualquer participante que não possa proporcionar um comprovativo da idade 
requerida. 
 

 
4. Para poder participar desta campanha, os participantes deverão registar em ‘My 

STANLEY’ e aceitar os termos e as condições de ‘My STANLEY’. Para registar-se e ver 
mais pormenores, deverá visitar www.stanleytools.eu.   

 
5. A campanha começa no dia 1 de janeiro de 2015 e a data de encerramento será o dia 31 

de dezembro de 2015. As inscrições depois desta data não serão aceites. As inscrições 
incompletas ou ilegíveis não serão aceites. 

 
6. Será escolhido um vencedor de forma aleatória entre todos os participantes dentro dos 

países que figuram na cláusula 2 pouco depois da data de encerramento e o vencedor 
será notificado dentro dos 21 dias seguintes. 

 
7. O organizador não aceitará quaisquer responsabilidades por perda, atrasos ou danos 

causados aos produtos durante o envio ou a franquia do prémio. 
 
 

8. Os prémios não são transferíveis e não existe alternativa em numerários para qualquer 
dos prémios e, à discrição do organizador, poderá ser entregue outro prémio com valor 
equivalente ou superior, podendo ser substituído se em todas as circunstâncias 
razoáveis o organizador não puder oferecer o prémio previsto. A decisão do organizador 
é definitiva em todos os assuntos e não se atenderá reclamação alguma a respeito. 

 
9. Os produtos-prémio estão sujeitos às existências. O organizador estará de acordo em 

entregar ao vencedor 1000 € equivalentes ao valor de ferramentas Stanley Black & 
Decker, que inclui uma seleção de ferramentas de mão da STANLEY, produtos de 
armazenagem e ferramentas elétricas STANLEY FatMax. 

 
10.  O organizador reserva-se o direito de retirar ou alterar esta campanha em qualquer 

momento, em caso de alguma circunstância imprevista fora do controlo razoável do 
organizador. A notificação de qualquer alteração será proporcionada na página web do 
organizador www.stanleytools.eu assim que for razoavelmente possível. 
 



 
11. O organizador compromete-se com o referido a qualquer dado pessoal relacionado com 

esta campanha e em comprimento com a Lei de Proteção de Dados de 1998 e qualquer 
outra legislação de proteção de dados aplicável. Os pormenores dos participantes 
poderão ser retidos pelo organizador com o propósito deste sorteio e o organizador 
reserva-se o direito de contactar os participantes para informar-lhes de novos produtos 
ou serviços e campanhas que o organizador considere que serão de interesse para os 
participantes. O organizador também poderá utilizar os dados pessoais dos participantes 
para estudo do mercado, assim como poderá enviar comunicados por correio eletrónico 
ou postal quando o participante tiver dado o seu consentimento para o fazer. Os 
participantes poderão retirar o seu consentimento de retenção dos seus dados em 
qualquer momento através de uma declaração de retirada ao organizador.  
 

12. A participação nesta competição não afetará os direitos estatutários dos participantes. 
 
13.  O organizador não será responsável por quaisquer falhas de hardware ou software na 

rede informática dos participantes desta campanha.  
 

14. Esta campanha e os seus termos e condições são regidas e interpretadas de acordo 
com as leis da Inglaterra e Gales e estão sob a jurisdição exclusiva dos tribunais da 
Inglaterra. 

 
15. O organizador é Stanley Black & Decker UK Limitado com localização do escritório em 

210, Calle Bath, Slough, SL1 3YD. Berkshire, Inglaterra. 


