
 

 

SETEMBRO: MÊS DE SURPRESAS  
 
Estes TERMOS E CONDIÇÕES (os “TERMOS”) definem as regras do Passatempo 
SETEMBRO: MÊS DE SURPRESAS (“PASSATEMPO”). 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
SETEMBRO: MÊS DE SURPRESAS é um PASSATEMPO promovido pela 
ORIFLAME COSMÉTICOS (“ORIFLAME”) com NIPC 501 955 615, em PORTUGAL. 
Os PARCEIROS DE MARCA ORIFLAME em Portugal (“PARCEIROS DE MARCA”) 
irão participar neste PASSATEMPO que consiste na publicação de uma 
“FOTOGRAFIA COM PRODUTOS ORIFLAME” na plataforma abaixo identificada e 
a partilha da mesma nas suas contas das redes sociais: Instagram ou Facebook. 
 

ELEGIBILIDADE  
 
São elegíveis a participar neste PASSATEMPO Todos os PARCEIROS DE MARCA 
inscritos na ORIFLAME Portugal, que se encontrem inativos 01, 02, 03 na 
abertura dos Catálogos do Passatempo (C13 e C14). 
 Os PARCEIROS DE MARCA não elegíveis no catálogo 13, ao fazerem encomenda 
no respetivo catálogo, ficam elegíveis para o PASSATEMPO no catálogo 14. 
Os PARCEIROS DE MARCA inscritos no decorrer do catálogo 13 estão habilitados 
a participar no PASSATEMPO a partir do catálogo 14. Os PARCEIROS DE MARCA 
inscritos no decorrer do catálogo 14 não estão habilitados a participar no 
PASSATEMPO. 
Não são elegíveis para participar neste PASSATEMPO funcionários da Oriflame 
e seus familiares diretos (em linha reta ou colateral). 

 
PARTICIPAÇÃO 

 
Para participar neste PASSATEMPO, os PARCEIROS DE MARCA têm de cumprir 
os seguintes requisitos, em cada catálogo: 
  

1. Adquirir produtos Oriflame no valor de 25€; e  
2. Fazer o correto preenchimento dos dados solicitados na plataforma 

https://oriflameseptembersurprise.com/ 
3. Fazer o upload da “Fotografia com produto(s) Oriflame” na 

plataforma e partilhá-la nas redes sociais: Instagram ou Facebook, 
(min. de resolução 500x500px, máx. dimensão 8MB); e 

4. Identificar na publicação Oriflame Portugal: no Instagram com 
@oriflameoficialportugal e/ou no Facebook com @oriflameportugal 

5. Aceitar estes Termos e Condições.  
 

 
As participações de PARCEIROS DE MARCA no PASSATEMPO devem ser 
recebidas até ao dia 06 de Outubro. Participações recebidas após esta data serão 
ilegíveis, nulas e inválidas. A ORIFLAME não considerará participações 
incompletas ou incorretas. A ORIFLAME não é responsável por participações 
enviadas mas não recebidas independentemente do motivo. Será considerado 
o número de participações correspondentes ao múltiplos de 25€ de vendas 
realizados, em cada catálogo (por exemplo, quem fizer uma encomenda de 100€ 
ou 2 encomendas de 50€ tem a possibilidade de fazer o upload de 4 fotografias). 
No caso do PARCEIRO DE MARCA exceder o número de fotografias que as suas 
vendas possibilitem, fica automaticamente excluído do PASSATEMPO.  
 

REGRAS 
 
1. A “Fotografia com produtos Oriflame” deve ser original, criativa, novidade 

e única. 
2. A “Fotografia com produtos Oriflame” não pode incluir nenhum tópico = 

relacionado com: 
a. Conteúdo de cariz sexual ou linguagem imprópria; 
b. Exagero nas características, qualidades ou propriedades dos 

produtos; 
c. Conteúdo enganoso; 
d. Prevenção de doenças, terapêutica, tratamento, redução, cura, 

qualidades de estimulação e reabilitação de qualquer tipo; e  
e. Comparação com produtos similares no mercado. 
 

PERÍODO 
 
Este PASSATEMPO inicia no dia 26 de Agosto 2021 e termina no dia 06 de 
Outubro 2021, dividido por um período compreendido entre 26 de Agosto e 15 
de Setembro 2021, e um segundo período compreendido entre 16 de Setembro 
a 06 de Outubro 2021. .  
 

 
 

 
VENCEDORES 

 
Para este PASSATEMPO, o número máximo de vencedores é de 12 Vencedores, 
dividido pelo período referido no ponto anterior. 
 
Os VENCEDORES do PASSATEMPO serão selecionados por um JÚRI DO 
PASSATEMPO DA ORIFLAME, composto pela ORIFLAME PORTUGAL, UNITED 
CREATIVE, e o fotógrafo JOÃO PORTUGAL, com base na qualidade, 
originalidade, criatividade, novidade ou mérito do material, post, ação ou tarefa 
deste PASSATEMPO, critérios definidos excusivamente pela ORIFLAME.  

 
Os VENCEDORES DO PASSATEMPO Provisórios de cada Mercado serão 
anunciados no site: https://oriflameseptembersurprise.com/  e por email a cada 
VENCEDOR. Os VENCEDORES DO PASSATEMPO Provisórios de cada Mercado 
serão contactados a fim de fornecerem os seus contactos e outros detalhes para 
poderem reclamar os prémios. Se algum VENCEDOR DO PASSATEMPO 
Provisório não responder à notificação no prazo de 72 horas, a ORIFLAME irá 
selecionar outro vencedor e o anterior VENCEDOR DO PASSATEMPO perderá o 
direito ao prémio.   
Os VENCEDORES DO PASSATEMPO têm de ter as suas faturas Oriflame 
liquidadas à data da entrega dos prémios. 
 

PRÉMIOS 
 
O(s) VENCEDOR(ES) DO PASSATEMPO receberão os seguintes prémios: 
 

1. 1 Carro Fiat 500 Serie 9 Connect 1.0 Hybrid 70cv 
2. 1 ano de Bónus em Produtos cosméticos ORIFLAME com um valor de 

100€ (preço normal) por catálogo ORIFLAME  
 

PATROCÍNIO 
 
Este PASSATEMPO é patrocinado exclusivamente pela ORIFLAME e não é de 
forma alguma patrocinado, promovido ou administrado por, ou associado ao 
Facebook, Instagram. 
 

DIVERSOS 
 
Ao submeter os seus dados e fotografia na plataforma do PASSATEMPO, aceita 
expressamente estes Termos e Condições. 
 
Os prémios deste PASSATEMPO não podem ser trocados por outros prémios ou 
benefícios de outros PASSATEMPOS promovidos pela ORIFLAME ou de outros 
Programas Comerciais da ORIFLAME, nem poderão ser redimidos em dinheiro. 
 
Se algum material, post, ação ou tarefa for considerado enganador, abusivo ou 
caso se considere que houve lugar a linguagem profana, ou uma tentativa de 
ataque à integridade, personalidade de algum indivíduo ou entidade, ou caso 
haja tentativa de assédio a algum indivíduo ou entidade, ou caso faça algo que, 
na visão da ORIFLAME, seja humilhante ou ofensivo, esse participante será 
automaticamente desqualificado do PASSATEMPO. 
 
Os PARCEIROS DE MARCA devem cumprir as suas obrigações enquanto 
PARCEIROS DE MARCA ORIFLAME de acordo com os Termos e Condições, bem 
como o Código de Ética e Regras de Conduta. Qualquer incumprimento dos 
mesmos durante este PASSATEMPO representará uma desqualificação 
automática do participante.  
 
Ao submeter quaisquer materiais, ações ou tarefas como parte do PASSATEMPO 
e em qualquer endereço de email ou site administrados pela ORIFLAME, 
representa e garante que estes não infringem quaisquer direitos de autor, marca 
registada, direitos de propriedade, direitos de privacidade ou publicidade de 
qualquer pessoa, ou qualquer outro direito de terceiros, e que tem o direito total 
e ilimitado de transferir e partilhar materiais, posts, ações ou tarefas, suficiente 
para indemnizar e ilibar a ORIFLAME de qualquer responsabilidade ou 
reclamações. 
 
Quaisquer direitos de autoria, design ou outros direitos de propriedade 
intelectual criados com propriedade intelectual da Oriflame pelos PARCEIROS 
DE MARCA para este PASSATEMPO pertencem à ORIFLAME em absoluto e 
podem ser utilizados sem restrições e perpetuamente pela ORIFLAME ou 
qualquer um dos seus afiliados ou titulares. Os PARCEIROS DE MARCA 
renunciam irrevogavelmente a qualquer propriedade intelectual que lhes deve 
corresponder ao cedê-la gratuita e totalmente a favor da ORIFLAME, pelo que é 
necessário, a pedido da ORIFLAME, que os PARCEIROS DE MARCA assinem 



 

 

todos os documentos necessários a fim de ceder à ORIFLAME tais direitos de 
propriedade intelectual. 
 
Todos os VENCEDORES DO PASSATEMPO são únicos responsáveis por todo e 
quaisquer impostos e/ou taxas, bem como por todos os custos adicionais a que 
possam incorrer pela atribuição dos prémios. Contudo, a ORIFLAME poderá 
requerer uma confirmação do pagamento dos impostos no valor correto em 
conformidade com a legislação em vigor, antes de efetuar a transferência do 
prémio. 
 
Caso o prémio especificado fique indisponível por qualquer motivo, a ORIFLAME 
poderá, a seu exclusivo e absoluto critério, substituir um prémio por outro de 
igual valor. 
 
A ORIFLAME reserva-se o direito de, a seu exclusivo e absoluto critério, 
terminar, em qualquer altura, este PASSATEMPO sem aviso prévio bem como a 
modificar estes TERMOS. 

 
A ORIFLAME compromete-se a manter todos os dados pessoais recolhidos pela 
ORIFLAME para efeitos da sua participação no PASSATEMPO: nome, apelido e 
endereço de email confidenciais e seguros.  

Este PASSATEMPO é válido apenas para residentes em Portugal. 

Quaisquer questões e dúvidas relacionadas com este PASSATEMPO durante a 
sua duração e até 30 dias após o seu término, devem ser enviadas para o Serviço 
de Apoio ao cliente: clientes@oriflame.com.  
 
Estes TERMOS estão sujeitos à legislação em vigor e quaisquer disputas 
resultantes deste PASSATEMPO devem ser sujeitas à competência exclusiva do 
tribunal com jurisdição sobre a sede da ORIFLAME.
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