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Enquadramento geral 

1. O Passatempo “Corta-Sebes Einhell” (doravante “Passatempo”) é promovido pela  

Agridistribuição, S.A. (doravante “Agriloja”) e tem como objetivo a dinamização  da página 

de Instagram da Agriloja.  

2. A participação no Passatempo implica a aceitação dos termos e condições de  

participação, previstas no presente Regulamento. O passatempo consiste em: 

- Seguir a página oficial de Instagram da Agriloja 

(https://www.instagram.com/agriloja/). 

- Comentar com um motivo criativo pelo qual deve ser o vencedor deste corta-sebes, 

incluindo na resposta a palavra: “Agriloja" e a frase "Ao seu lado para a vida”.  

- E, no mesmo comentário, identificar 2 pessoas. 

Regras de participação 

1. O concurso é aberto aos residentes de Portugal Continental, Região Autónoma da 

Madeira e Região Autónoma dos Açores, desde que maiores de 18 anos de idade. 

2. Ficam excluídos do presente Passatempo os colaboradores das empresas associadas à 

marca Agriloja, familiares diretos em 1º grau e membros do júri. 

3. Para poderem participar, os concorrentes têm de ser ou tornar-se seguidores da  

página oficial “Agriloja”, no Instagram, disponível em: 

https://www.instagram.com/agriloja/  

Os participantes devem comentar a publicação com um motivo criativo pelo qual deve 

ser o vencedor deste corta-sebes, incluindo na resposta a palavra: “Agriloja" e a frase "Ao 

seu lado para a vida”. 

4. Não são admitidas participações via mensagens privadas de Facebook ou Instagram; via 

Facebook ou Instagram Stories; em comentários a outras publicações que não a do 

https://www.instagram.com/agriloja/
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passatempo; nem no Facebook, publicações feitas diretamente na cronologia ou na 

página do Instagram, assim como em quaisquer outros meios que não a publicação oficial 

relativa ao passatempo no Instagram. 

5. O concorrente pode participar as vezes que pretender, desde que identifique pessoas 

diferentes (apenas são elegíveis perfis de pessoas reais). A frase a ser considerada, será a 

primeira. 

6. A partilha da frase é válida até 22 de janeiro de 2023 até às 23:59h. Após avaliação por 

parte do júri, os resultados serão anunciados até ao dia 25 de Janeiro de 2023. 

7. O participante declara expressamente ser autor da frase submetida a concurso. 

8. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida por deliberação da 

Agridistribuição, S.A. (Agriloja). 

9. A Agridistribuição, S.A. pode suspender ou anular este concurso, por qualquer que seja a 

causa, não sendo concedida qualquer indemnização ou prémio aos participantes. 

10. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do email 

marketing@agridistribuicao.pt 

11. Qualquer problema que possa existir com o Instagram não é da responsabilidade da 

Agridistribuição, S.A. (Agriloja). 

12. A frase premiada será partilhada num novo post ou comentário na página oficial de 

Instagram da Agriloja, a comunicar o vencedor, concedendo o mesmo autorização para 

tal. 

13. Ao submeter a frase ao passatempo, o participante concorda automaticamente com 

todas as condições descritas no regulamento. 

14. Ao submeter a frase ao passatempo, o participante concorda e autoriza a recolha e 

tratamento da mesma, por parte da Agridistribuição, S.A. 

 

Frase 

 

1. A frase deve conter a palavra “Agriloja” e a frase “Ao seu lado para a vida” enquanto 

mailto:marketing@agridistribuicao.pt
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partilha o motivo criativo pelo qual deve ser eleito vencedor. 

2. Frases com teor obsceno, ofensivo e que possam ferir suscetibilidades, serão 

desclassificadas e removidas. 

3. Qualquer frase que não respeite alguma das condições deste regulamento será 

automaticamente desclassificada. 

 

Prémio 

1. O participante premiado será notificado por mensagem privada no Instagram e informado 

sobre os dados necessários para assegurar a entrega do prémio. 

2. A resposta do participante premiado à notificação por mensagem privada por parte do 

Instagram oficial da “Agriloja”, terá a data limite de 31 de janeiro de 2023.   

3. A ausência de resposta até à data limite determina a perda do prémio e será escolhido 

um novo premiado que cumpra os requisitos do passatempo.  

4. O direito ao prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser convertido em dinheiro.  

5. Em caso de ocorrência de qualquer situação imprevista, a Agridistribuição S.A.  (Agriloja), 

reserva-se ao direito de substituir o prémio indicado por outro que, no seu exclusivo 

entender, considere equivalentes.  

6. O prémio a atribuir é um corta-sebes a gasolina, modelo GE-PH 2555 A, da marca Einhell. 

7. Para a entrega do prémio, será requisitada a morada, número de contribuinte e nome 

completo do vencedor. 
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Júri 

 

● Luís Costa - Coordenador do Departamento de Marketing e Comunicação da 

Agridistribuição, SA; 

● Diogo Nogueira - Gestor de Marketing Digital da Agridistribuição, SA; 

● Pedro Santos - Diretor Comercial da Einhell Portugal. 


