REGULAMENTO: Campanha Era uma vez uma viagem

1.DEFINIÇÕES
1.1. Campanha “Era uma vez uma viagem”: denominação da campanha da marca COOPTÁXIS.
1.2. Participantes: Todos os visitantes da Feira do Livro de Lisboa 2022.
1.3. Promotora: Autocoope – Cooperativa de Táxis de Lisboa CRL, com sede na Av. Visconde
Valmor, 30 – R/C – 1050-240 Lisboa número único de pessoa coletiva 500320462, na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, doravante “Cooptáxis”.
1.4. Prazo de Duração: A Campanha “Era uma vez uma viagem” estará ativa de 25 de agosto a
11 de Setembro de 2022.
2. CAMPANHA
2.1. Durante o período compreendido entre as 00h00 do dia 25 de agosto de 2022 e as 23h59
do dia 11 de Setembro de 2022, o visitante da Feira do Livro de Lisboa 2022,ao gastar 50€ ou
mais na aquisição de livros, num ou vários expositores, ganha um voucher de 5€ para
pagamento ou desconto de viagem nos táxis da Cooptáxis, durante o período da campanha.
2.2. O levantamento do voucher é feito no Balcão Sul da Apel ao apresentar a(s) fatura(s)
correspondente(s) ao valor gasto num ou vários expositores (50€ ou mais).

3. OFERTA
3.1. O voucher de desconto deve ser entregue ao motorista no momento do pagamento, para
liquidação total da viagem ou abatimento do valor da viagem pagando a diferença.
3.2. O valor do voucher não é conversível em dinheiro, nem a sua utilização em pagamento
inferior a 5€ dá direito a recebimento da diferença.
3.3. O voucher de desconto é de utilização única, para uma única viagem durante o período da
campanha, entre as 00h00 do dia 25 de Agosto de 2022 e as 23h59 do dia 11 de Setembro de
2022.
3.4. A oferta de desconto está limitada a um total de 1.000 vouchers, correspondendo a um
total de 5.000€.
4. OUTRAS CONDIÇÕES
4.1. A Cooptáxis reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a participação de
participantes que tenham um comportamento inadequado, que impossibilite a manutenção da
sua participação na campanha.
4.2. Qualquer pedido de esclarecimento adicional sobre a presente campanha deverá ser
apresentado por escrito para o e-mail: comunicacao@cooptaxis.pt

