PROMOÇÃO ANIVITE
REGULAMENTO "ENXOVAL BRIBON"
CONDIÇÕES DE
PARTICIPÇÃO
ANIVITE – Alimentação Racional para Animais S.A., contribuinte nº500021759, com
sede em Estrada Nacional 10, km 128, apartado 20, 2616-952 Alverca do Ribatejo,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial Vila Franca de Xira, leva a efeito,
uma promoção com oferta de Brindes, que denominou de "Enxoval Bribon" a qual
obedecerá às condições que a seguir se indicam.
1ª
O passatempo destina-se a todos os consumidores, maiores de 18 anos, residentes em
Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores, que adquiram
produtos Bribon aceites para este passatempo em qualquer estabelecimento de norte
a sul do país ou nas ilhas adjacentes.
2ª
A Anivite S.A. é a gestora desta promoção, doravante designada por promotora.
3ª
Esta promoção permite que os clientes sejam recompensados pela preferência
demonstrada na aquisição de produtos da marca Bribon através do acesso a prémios
destinados aos seus animais de estimação.
4ª
Os pontos são obtidos mediante a compra de produtos Bribon. A correspondência
entre o número de pontos por produtos é a seguinte:
Gama Bribon para Cão
Bribon Cachorros 1,5kg (EAN: 5601264532532) – 2 Pontos
Bribon Raças Pequenas 1,5kg (EAN: 5601264527552) – 2 Pontos
Bribon Adulto 4kg (EAN: 5601264530439) – 4 Pontos
Bribon Adulto 10kg (EAN: 5601264530217) – 8 Pontos
Bribon Adulto 15kg (EAN: 5601264532259) – 12 Pontos
Bribon Lata Borrego 1250gr (EAN: 5601264524032) – 2 Pontos
Bribon Lata Borrego 410gr (EAN: 5601264531269) – 1 Ponto
Bribon Lata Vaca 1250gr (EAN: 5601264524018) – 2 Pontos
Bribon Lata Vaca 410gr (EAN: 5601264531245) – 1 Ponto
Bribon Lata Frango 1250gr (EAN: 5601264524025) – 2 Pontos

Bribon Lata Frango 410gr (EAN: 5601264531252) – 1 Ponto
Bribon Salsicha Borrego/Arroz 800g (EAN: 5601264520720) – 1 Ponto
Bribon Salsicha Fra/Arroz/Cen.800g (EAN: 5601264520713) – 1 Ponto
Bribon Salsicha Vac/Arroz/Veg.800g (EAN: 5601264520706) – 1 Ponto
Bribon Tenrinhos 1Kg (EAN: 5601264534109) – 2 Pontos
Bribon Tenrinhos Menu Frango 9Kg (EAN: 5601264535168) – 6 Pontos
Bribon Supreme Menu Diário 9Kg (EAN: 8411841011001) – 16 Pontos
Bribon Adulto 20kg (EAN: 8411841030774) – 20 Pontos
Bribon Adulto 7,5kg (EAN: 5601264530170) – 8 Pontos
Gama Bribon para Gato
Bribon Adulto Peixe 1,5kg (EAN: 5601264532273) – 2 Pontos
Bribon Adulto Vaca 1,5kg (EAN: 5601264532280) – 2 Pontos
Bribon Adulto Frango 1,5kg (EAN: 5601264532266) – 2 Pontos
Bribon Caprichos do Mar 4x100g (EAN: 5601264532211) – 1 Ponto
Bribon Caprichos do Campo 4x100g (EAN: 5601264532204) – 1 Ponto
5ª
Os pontos a enviar devem equivaler à totalidade correspondente aos prémios.
Qualquer excedente não irá ser mantido como "crédito".
6ª
Para participar nesta promoção os consumidores devem:
a) Adquirir produtos Bribon equivalentes ao(s) brinde(s) que deseja receber,
conforme a correspondência entre o número de códigos de barras e pontos
indicada na 4ª cláusula;
b) Recortar as caixas de pontos do rótulo das latas ou das embalagens Bribon
adquiridas;
I. NOTA: Não serão aceites fotocópias dos códigos de barras.
II. NOTA: Não serão aceites códigos de barras danificados.
c) Preencher devidamente o Formulário de Participação (disponível em
https://bribon.pt/) com os seus dados pessoais (nome, morada, código-postal,
localidade, telefone e e-mail) e os dados do seu animal de estimação (nome,
cão/gato, género e porte);
d) Indicar no Formulário de Participação qual(ais) o(s) brinde(s) que pretende
receber (exemplo: 36 pontos = 1 (uma) coleira sortida para gato);
e) Colocar dentro de envelope o Formulário de Participação, os códigos de barras
e enviar através dos CTT para:
Enxoval Bribon
Estrada Nacional 10, km 128, Apartado 20
2616-952 Alverca do Ribatejo
A promotora não se responsabiliza por extravios dos CTT. Para maior segurança, as
participações podem ser enviadas por correio registado.

7ª
A promotora, à medida que for recebendo os sobrescritos, verificará se os mesmos
reúnem as condições indicadas no presente regulamento. Os que estejam em
condições serão numerados, com numeração seguida a partir da unidade, segundo
ordem de entrada.
8ª
A identificação dos participantes será feita através das participações recepcionadas,
as quais devem mencionar o nome, morada, código-postal, localidade, telefone e email.
9ª
Só serão admitidos à promoção os sobrescritos que tenham marca comprovativa de
haverem ter sido enviados através dos CTT, ou na falta desta, um carimbo aposto pela
ANIVITE, com data da recepção nas suas instalações.
10ª
Caso os prémios não tenham sido entregues ao destinatário, ou caso este não os tenha
levantado no posto CTT, a promotora reserva-se o direito de não realizar um segundo
envio.
11ª
Todos os prémios são limitados ao stock existente. A ANIVITE reserva-se o direito de
substituir os prémios por ofertas idênticas ou de valor semelhante. O catálogo de
produtos disponíveis nesta promoção poderá ser alterado sem aviso prévio. Pelo que é
recomendado verificar através do nosso site se o catálogo foi actualizado antes de
enviar a sua participação.
12ª
Não existe um período de tempo definido para o envio dos prémios. Estes são
enviados consoante o número de cartas e stock dos produtos.
13ª
Os valores dos produtos a comparticipar pelos aderentes ao programa Enxoval Bribon
incluem IVA.
14ª
Os custos de expedição de cada prémio estão assinalados com um uma cor: verde,
amarelo e vermelho. Cada cor corresponde a um custo. A correspondência entre a cor
e o custo de expedição é a seguinte:

CUSTOS DE EXPEDIÇÃO:
Continente

Ilhas

Gratuito

15,00€

Amarelo

7,00€

25,00€

Vermelho

17,00€

35,00€

Verde

O valor do custo de expedição pode ser enviado em cheque juntamente com os pontos
e a ficha de inscrição ou enviamos os prémios à cobrança do respectivo valor.
15ª
Para o levantamento presencial dos prémios é aconselhável o agendamento prévio, e
este deve ser feito das 09h00 às 11h00 e das 14h30 às 17h00.
16ª
Caso seja acusado um envio de prémios errados, a promotora ira averiguar a situação
com o cliente. A promotora reserva o direito de não enviar novamente um prémio dado
como errado/em falta.
17ª
Qualquer reclamação deve ser feita no período de 8 dias úteis via e-mail para
info@anivite.pt com o assunto "Enxoval Bribon" e mencionado o seu nome e morada.
18ª
A carta com os pontos e o Formulário de Participação será guardada durante duas
semanas após os prémios terem sido entregues.
19ª
Entendem-se por "Promoções Bribon" como o envio de e-mails para o destinatário
indicado acerca da nossa gama Bribon, passatempos e novidades!
20ª
Condições Gerais:
a) A participação nesta promoção 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 ANIVITE
e publicitados no https://bribon.pt/.
b) A ANIVITE reserva-se ao direito de desqualificar / excluir o participante e recusar
a atribuição do brinde, às participações que estejam em incumprimento devido às
seguintes situações:
I. Recurso a dados de registos falsos ou imprecisos;
II. Suspeita de participação abusiva do mesmo indivíduo na promoção, com
dados de registos diferentes;
III. Participações que recorram a qualquer actuação que não previstas neste
regulamento para obterem os brindes a oferecer de forma ilícita e/ou ilegal.

c) Nos casos de se verificar alguma participação fraudulenta, a ANIVITE reserva-se
no direito de cancelar a participação do concorrente. As participações fraudulentas
serão comunicadas às autoridades competentes.
d) A ANIVITE S.A. Reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou
prolongar esta promoção a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma actividade
ilegal ou fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que
afecte o bom funcionamento d promoção. Nestas circunstâncias, os participantes
não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação.
e) Não é permitida a participação nesta iniciativa a Empresas (em nome individual
ou colectivas) ou organizações tais como: comerciantes, grossistas (armazenistas e
cash&carry), retalhistas, cooperativas, ou outras que possuam actividade comercial
e razão social.
f) Os códigos de barras de produtos Bribon que tenham sido doados a entidades
ou associações directamente pela promotora são inutilizáveis.
g) Os elementos solicitados são obrigatórios para a participação nesta promoção.
Os dados pessoais serão inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da
ANIVITE S.A., estrada nacional 10, km 128, apartado 20, 2616-952 Alverca do
Ribatejo e destinam-se ao processamento do presente passatempo bem como
serem futuramente utilizados pelas empresas do grupo ANIVITE S.A.,
exclusivamente para o envio de correspondência, mensagens electrónicas ou de
ofertas promocionais. O titular tem os direitos de acesso, rectificação e eliminação
dos dados fornecidos e pode exercê-los pessoalmente ou por escrito junto da
morada indicada.

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela ANIVITE S.A. E das
suas decisões não caberá recurso.

ANIVITE S.A. - Divisão de Marketing – Alverca do Ribatejo, 24 de Setembro de 2021

