
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – CLIENTES 
 

QUEM PODE PARTICIPAR? 
Todos aqueles que efetuem compras num dos estabelecimentos aderentes que poderá 
consultar em www.ccipd.pt/campanha-de-natal-2021, ou em www.facebook.com/CCSMSM. 
 

COMO PARTICIPAR? 
Para participar, terá que efetuar uma compra de valor igual ou superior a 20€, que será 
considerada como primeira compra. Nesta compra, não poderão ser descontados vouchers. 
 

QUAL(AIS) O PRÉMIO(S) 
Consoante o valor da compra que efetuar terá direito a: 

i. Compra de 20€ a 39€    (1 Voucher) 

ii. Compra de 40€ a 59€   (2 Vouchers) 

iii. Compra de 60€ a 79€   (3 Vouchers) 

iv. Compra de 80€ a 99€   (4 Vouchers) 

v. Compra superior a 100€  (5 Vouchers) 

 
EM QUE CONSISTE O(S) VOUCHER(S)? 

- Cada voucher tem um valor facial de 5€ 

- O(s) Voucher(s) não poderá(ão) ser trocado(s) por dinheiro e deverá ser utilizado durante o 

período da campanha, até à data limite mencionada no documento. 

- Em cada compra apenas poderá ser utilizado um máximo de 5 vouchers; 

- O(s) Voucher(s) pode ser utilizado em qualquer estabelecimento aderente. 

 
COMO UTILIZAR? 

Terá que deslocar-se a um estabelecimento aderente e fazer uma compra de valor igual ou 

superior a 5€ e poderá utilizar um ou mais vouchers como método de pagamento dessa 

compra. Não terá direito a troco e não poderá utilizar mais que 5 vouchers numa única 

compra. Mediante o valor da compra ganhará novamente um ou mais vouchers, excluindo o 

valor do(s) voucher(s) utilizados. 
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EXEMPLO 
Se fizer uma compra de 40€ e entregar um voucher ao comerciante, a fatura será no valor de 

40€, pagará 35€ no método de pagamento que mais lhe convier, e pagará os 5€ restantes com 

o Voucher em seu poder. Em termos práticos cada Voucher funciona como uma nota de 5€, 

não conferindo direito a troco. Será solicitado pelo comerciante que faça uma rubrica na cópia 

da fatura que lhe vai entregar. Por fim, nesse caso concreto da compra de 40€, ganha ainda 1 

novo voucher para utilizar novamente em qualquer estabelecimento aderente. 

 

Nota: O número de vouchers disponíveis nos estabelecimentos aderente é limitado, só serão 
entregues em função da disponibilidade. 


