
REGULAMENTO DA CAMPANHA “VENHA COMPRE GANHE” 

14 de novembro de 2019 

 

 

“VENHA COMPRE GANHE” é uma Campanha promovida pela sociedade Recheio – Cash 

& Carry, S.A. (doravante designada abreviadamente “Recheio”), com sede na Rua Actor 

António Silva nº7, 1649-033 Lisboa, pessoa colectiva nº500145415 e que se destina a 

atribuir um crédito aos seus Clientes, mediante um objectivo de visitas e compras por 

um montante mínimo em cada uma dessas visitas. 

 

A gestão da campanha é efectuada pelo Recheio. 

 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DA CAMPANHA 

 

1.1 A Campanha “VENHA COMPRE GANHE” decorre entre 18 de Novembro e 13 de 

Dezembro de 2019 e destina-se exclusivamente a um grupo de Clientes selecionado pelo 

Recheio. Estes irão receber uma mensagem com a comunicação da Campanha, por via 

de SMS ou E-mail. Nesta comunicação cada Cliente saberá o seu objectivo em termos de 

número de visitas e montante mínimo de compras por visita. 

 

1.2 Aos Clientes que cumpram os objectivos de (1) número de visitas e (2) compras 

mínimas por visita que lhe for estipulado ser-lhes-á atribuído um crédito à sua conta 

Recheio com determinado um valor, previamente comunicado, sendo variável por 

Cliente.  

 

1.3 Por compras realizadas deverá entender-se o valor líquido dos produtos, sem IVA, 

deduzidos os valores de taras e vasilhames, e outros descontos concedidos pelo Recheio, 

quando aplicável. 

 

1.4 Em termos de regras para a campanha e definições base: 

a) Deve entender-se como Cliente para a campanha, a entidade fiscal, que pode ter 

uma ou mais fichas de Cliente abertas em seu nome, em qualquer Loja no 

Recheio. O valor de vendas a considerar por Cliente, será o total diário agregado 

à entidade fiscal (independentemente do número de facturas emitidas no dia); 

b) Por visita, considera-se um dia em que o Cliente registe pelo menos uma factura. 

Aqui, independentemente do número de facturas e visitas que o cliente faça a 

uma Loja Recheio, as visitas serão contabilizadas ao dia; 

c) Por ticket mínimo, considera-se o valor total das facturas registadas num dia, em 

Loja, sem IVA. As vendas a serem entregues pelo Recheio ao cliente, em que o 

transporte das mercadorias é assegurado pelo Recheio, não serão contabilizadas 

para esta campanha.  
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2. PARTICIPANTES 
 

2.1 Considera-se como Cliente um NIF único, independentemente do número de fichas 

que possa ter associada a diferentes Lojas Recheio. 

 

2.2 Apenas os Clientes que receberem a comunicação da Campanha, directamente do 

Recheio, estão habilitados a participar. 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITO 

 

3.1 Os Clientes Recheio receberão um Crédito (variável por Cliente) em função dos 

seguintes critérios: 

a) pelo número mínimo de visitas imposto a cada Cliente; 

b) pelo valor de compras mínimo imposto a cada Cliente. 

 

3.2 O Crédito será atribuído pelo Recheio ao Cliente no dia seguinte à sua comunicação; 

 

3.3 O Crédito tem um prazo de rebatimento de 30 dias após ser carregado na conta do 

Cliente e será descontando automaticamente em compras futuras do Cliente; 

 

3.4 O Crédito será carregado na loja Recheio em que o Cliente apresentar um maior 

volume de vendas; 

 

3.5 A atribuição de Crédito apenas ocorrerá caso o Cliente não apresente dívida vencida. 

 

 

4. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA E DE STATUS DE PERFORMANCE 

 

4.1 Esta Campanha será divulgada exclusivamente através de SMS e E-mail, onde serão 

comunicadas aos Clientes selecionados para participarem as seguintes informações:  

a) Comunicação inicial da Campanha; 

b) Informação do período da Campanha; 

c) Informação dos objectivos por Cliente; 

d) Informação do status de cada Cliente em relação aos seus objectivos; 

e) Informação do crédito a atribuir por Cliente em caso de cumprimento dos 

objectivos. 
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5. VIOLAÇÃO DE REGRAS 

 

5.1 O Recheio reserva  o direito de eliminar a participação de qualquer Cliente que viole 

o presente Regulamento.  

 

5.2 O Recheio reserva ainda o direito de modificar ou suspender a Campanha em 

qualquer momento, desde que tal seja justificado por motivos excepcionais e não 

imputáveis ao Recheio, designadamente, perante situações de anomalia e/ou 

perturbação informática, casos de verificação de condutas ilícitas, fraudes ou casos de 

força maior. 

 

 

6. QUESTÕES OU DUVIDAS 

 

6.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos/reclamações relacionados com a Campanha 

“VENHA COMPRE GANHE” deverão ser efectuados através do contacto telefónico 800 

203 131 ou através do menu Pedido de Ajuda disponível no site Recheio.  

 

6.2 As dúvidas sobre a interpretação das normas do presente Regulamento e a análise de 

casos omissos respeitantes à Campanha “VENHA COMPRE GANHE” serão decididas a 

título definitivo pelo Recheio. 

 

 

7. DIVERSOS 

 

7.1 O Recheio reserva o direito a estabelecer regras específicas no que se refere à 

Campanha “VENHA COMPRE GANHE”, assim como alterar, acrescentar ou revogar, 

parcial ou totalmente, o presente Regulamento. 

 

7.2 Qualquer alteração ao Regulamento efectuada nos termos do número anterior será 

comunicada aos Clientes. 

 

7.3 O presente Regulamento rege-se pela lei portuguesa. 


