Programa de ofertas promocionais Xerox
Termos e Condições
1.

Ao proceder ao envio dos dados (clicando sim) para esta participação online,
de modo a concorrer à promoção ao abrigo do Programa de ofertas ao
utilizador final da Xerox, oferecido pela Xerox Limited, Bridge House, Oxford
Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS (Xerox), os participantes aceitam estes
termos, os termos da promoção disponíveis em www.office.xerox.com/
campaigns/special-offers/ptpt.html e a política de privacidade da Xerox, em
www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/ptpt.html, correspondente ao país de
residência do utilizador final (estes Termos da Promoção).

2.

Estes termos da promoção constituem o acordo integral e substituem
quaisquer outros acordos existentes. A Xerox reserva-se o direito, de acordo
com a legislação aplicável, a terminar este Programa ou a anular ou a alterar
os termos das promoções, a qualquer momento, sem aviso prévio.

3.

São elegíveis para participar nas promoções os participantes que comprem ou
aluguem produtos Xerox elegíveis para a sua própria empresa / utilização
pessoal a uma empresa Xerox ou aos parceiros autorizados da Xerox.

4.

Os participantes que sejam pessoas singulares devem ter idade igual ou
superior a 21 anos.

5.

Os participantes devem ter residência no Reino Unido, Irlanda, França,
Alemanha, Itália, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Holanda,
Áustria, Suíça, Portugal ou Espanha. Não podem participar nas promoções
agentes, revendedores ou parceiros da Xerox (estas pessoas não podem fazer
pedidos em nome dos utilizadores finais), nem funcionários do sector público
quando essa promoção viole qualquer legislação, regulamentações ou
políticas.

6.

Os produtos elegíveis, o período de aquisição, o período de reclamação e as
datas de validade estão disponíveis em www.office.xerox.com/campaigns/specialoffers/ptpt.html. As datas de validade serão especificadas; se não forem, será de
8 semanas a contar da data de compra ou aluguer do produto elegível.

7.

Os produtos elegíveis incluem apenas as configurações especificadas.
Excluem-se produtos reequipados, remanufacturados ou previamente
utilizados.

8.

Só é possível uma participação por produto adquirido.

9.

A candidatura só é permitida utilizando os métodos estipulados pela Xerox.

10. Estas promoções não podem ser utilizadas juntamente com qualquer outra
oferta, incluindo produtos fornecidos ou alugados a participantes abrangidos
por uma proposta negociada.
11. O reembolso dos pedidos válidos será pago por transferência electrónica na
moeda de compra, ou na moeda que a Xerox seleccionar de acordo com os
dados bancários fornecidos no pedido, no prazo de 30 dias após a validação
do pedido.

12. As ofertas correspondentes aos pedidos válidos serão enviadas para o
endereço fornecido no prazo de 30 dias após a validação do mesmo.
13. Todas as garantias ou condições, implícitas ou explícitas relativamente à
oferta, enquadradas ou não na legislação, são excluídas pela Xerox, no limite
do permitido pela legislação local, incluindo adequação a um fim específico e
qualidade satisfatória. Apenas o participante pode usufruir da transferência de
garantia de fabrico, se fornecida pelo fabricante.
14. A Xerox reserva-se o direito de substituir o reembolso ou as ofertas por outro
item de valor igual ou superior. O seguro e a manutenção não estão incluídos.
O reporte e o pagamento de quaisquer impostos, taxas, despesas ou
sobretaxas (incluindo benefícios tributáveis) decorrentes da aceitação ou
utilização do reembolso ou da oferta são responsabilidade única do
participante.
15. Os participantes deverão enviar à Xerox a prova de compra ou de aluguer dos
produtos elegíveis, com data de compra, preço, número da factura, número de
série do produto e nome e endereço do revendedor. A prova de compra pode
ser fornecida como imagem digitalizada ou enviada por fax. Os participantes
não devem enviar recibos nem facturas originais, uma vez que não serão
devolvidos.
16. Os pedidos incompletos ou incorrectos, ou cujos documentos de suporte não
correspondam ao período da promoção, não serão considerados, excepto com
aceitação por escrito da Xerox. Os participantes podem actualizar a sua
candidatura no decorrer do período da promoção.
17. A Xerox reserva-se o direito de verificar todos os pedidos, no sentido de
determinar a observância destes Termos Promocionais. O participante deve
fornecer sempre informações adicionais e documentos de suporte relevantes
dentro de um período de tempo razoável, após o pedido da Xerox.
18. A Xerox não se responsabiliza por quaisquer pedidos que não sejam feitos
dentro do prazo ou que não estejam completos, por quaisquer motivos,
incluindo, mas não exclusivamente, páginas web indisponíveis ou corrompidas,
nem por quaisquer perdas ou danos provocados ou resultantes do reembolso
ou da oferta.
19. Se o produto adquirido ou alugado for devolvido, trocado ou objecto de
reembolso no prazo de 3 meses após a troca ou oferta, por qualquer motivo, a
Xerox pode pedir ao participante a devolução do reembolso ou da oferta à
Xerox, dentro de um prazo considerado razoável, suportando a Xerox os
custos de envio.
20. O participante deverá informar a Xerox se o produto adquirido ou alugado for
devolvido, trocado ou objecto de reembolso no prazo de 3 meses depois de
receber o reembolso ou a oferta. A não observação desta norma pode resultar
em acção legal.
21. Excepto se proibido pela legislação local, a validade, organização e
desempenho destes Termos da Promoção serão regulados pela legislação
inglesa, estando sujeitos à jurisdição não exclusiva dos tribunais ingleses.

