
                                                                                                               
 

BASES LEGAIS AÇÃO PROMOCIONAL SAHE PORTO 
 
ÂMBITO 
 
A presente ação promocional é levada a cabo pela ChargeGuru Portugal, marca comercial da 
Luso Raiden, Unipessoal Lda, uma sociedade constituída ao abrigo das leis de Portugal, com 
sede na Rua dos Sapateiros, nº 39 3º direito, 1100-576 Lisboa, Portugal. 
 
A ação promocional acontece na feira SAHE que será realizada nos dias 21, 12 e 23 de outubro 
de 2022 no C.C. Alfândega do Porto, no Porto. 
 
PERÍODO DA AÇÃO PROMOCIONAL 
A ação promocional tem prazo determinado específico (21 a 23 de outubro de 2022). Quando 
este período terminar, o vencedor de um carregador eSolutions Free2move easyWallbox será 
anunciado dentro de um período não superior a 7 dias. 
 
COMUNICAÇÃO 
Todas as comunicações de promoção serão feitas durante o SAHE. Também através da 
plataforma web ChargeGuru e RRSS Linkedin e Youtube. No entanto, ChargeGuru e eSolutions 
Free2move podem usar qualquer outro meio de comunicação que considere apropriado para 
comunicar esta ação promocional. 
 
MECANISMO PROMOCIONAL 
1. A participação na promoção é gratuita e não implica qualquer custo adicional aos seus 
participantes. 
2. Para participar na ação promocional, os participantes devem seguir o mecanismo promocional 
especificado nestas regras. 
3. Funcionários ou familiares de funcionários de ChargeGuru e eSolutions Free2move não 
podem participar. 
4. O participante na ação promocional deve ser maior de idade. 
5. O participante deverá preencher o seguinte questionário: 

https://chargeguru.typeform.com/to/ZY73HRwW que será publicado através de um código QR 

nos materiais de comunicação da ação promocional e no site www.chargeguru.com 
6. ChargeGuru reserva-se o direito de excluir da ação promocional qualquer participante que 
detete como suspeito de fraude, que seu perfil, em qualquer uma das plataformas de 
participação, seja falso, ou que a forma de obter interações seja ilegal. 
7. Os participantes que não cumprirem as condições estabelecidas nestas regras não entrarão 
na ação promocional ou serão excluídos da mesma, tendo ChargeGuru o direito de retirar o 
prémio, caso sejam vencedores. 
8. Ao participar na ação o utilizador aceita estas condições. 
 
PRÉMIO 
Um vencedor será escolhido entre todos os participantes. 
O vencedor será aquele que responder da forma mais criativa à pergunta do formulário: “Por que 
quer ganhar um carregador easyWallbox?”. Será decidido por uma votação entre 5 
colaboradores da ChargeGuru e 5 colaboradores da easyWallbox. 
O vencedor receberá gratuitamente um carregador da marca easyWallbox. 
O prémio é pessoal e intransferível, não podendo ser trocado por seu valor em dinheiro ou por 
qualquer outro prémio. ChargeGuru se reserva o direito de trocar o prémio por outro de custo 
promocional similar, em caso de força maior. 
O custo do serviço de instalação, custos de manutenção e qualquer outra despesa derivada do 
usufruto do prémio não estão incluídos no mesmo. Em geral, qualquer serviço que não esteja 
expressamente estabelecido nestas regras não está incluído no prémio. 
 
 
 
 
 

https://chargeguru.typeform.com/to/ZY73HRwW


                                                                                                               
 
VENCEDOR DA AÇÃO PROMOCIONAL 
O prémio será comunicado ao vencedor através de chamada telefónica, durante a semana de 
31 de outubro de 2022. 
Uma vez anunciado o vencedor, este terá um prazo máximo de 72 horas para aceitar o prémio, 
a partir do momento em que foi notificado. 
Caso o vencedor não aceite o prémio ou o faça fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior, 
o participante de reserva número 1 será nomeado vencedor e assim sucessivamente. 
O vencedor será notificado através do site www.chargeguru.com/pt 
 
EXCLUSÕES E RESTRIÇÕES 
1. Ficam expressamente proibidos e excluídos da promoção os participantes que através da sua 
participação (1) violem a proteção das crianças, jovens e mulheres; (2) invadir ou danificar a 
privacidade de terceiros; (3) induzir, incitar ou promover qualquer tipo de ação criminosa, 
degradante e/ou violenta em qualquer de suas formas; (4) incorporem mensagens violentas ou 
pornográficas, (5) sejam portadores de vírus ou qualquer outro código de computador, arquivos 
ou programas destinados a interromper, destruir ou limitar a operação de qualquer software, 
hardware ou equipamento de telecomunicações. 
2. Da mesma forma, ChargeGuru retirará da ação aqueles que infringirem quaisquer 
regulamentos que regem a lei, seja de natureza civil, criminal ou de qualquer outra natureza. 
3. Os menores estão excluídos da participação no concurso. 
4. Se o participante fornecer qualquer informação falsa, imprecisa ou incompleta, ou se 
ChargeGuru tiver motivos suficientes para suspeitar que a informação fornecida é falsa, ele terá 
o direito de retirar o participante da promoção, mesmo que seja o vencedor. 
5. Em geral, ChargeGuru se reserva o direito de retirar da ação qualquer participante que utilize 
qualquer mecanismo enganoso ou fraudulento. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
A participação na ação promocional implica a aceitação destas regras na íntegra, 

consequentemente, qualquer manifestação de não aceitação das mesmas significará a exclusão 

do participante, pelo que o ChargeGuru ficará isento de qualquer obrigação que possa ter sido 

contraída com o concorrente. 

ChargeGuru reserva-se o direito de modificar as condições desta promoção a qualquer 

momento, incluindo o seu possível cancelamento antes da data de encerramento da campanha, 

desde que existam causas justificadas, comprometendo-se a comunicar as novas bases, 

condições, ou, se for o caso, a anulação definitiva. As bases serão publicadas e disponibilizadas 

no site www.chargeguru.com/pt 


