
ADENDA 

Regulamento Ação Promocional  

“Ganhar até € 30 todos os dias é já aqui” 

 

1. NOVA RETAIL PROPERTIES – NRP, UNIPESSOAL, LDA., com sede na Avenida da 

Liberdade, nº 110, 6º, freguesia de Santo António, concelho de Lisboa, com o 

capital social de € 3.000,00, matriculada no Registo Comercial de Lisboa sob o 

número único de matrícula e de pessoa coletiva 515763926, doravante 

abreviadamente designada por Entidade Promotora, lançou no dia 17 (dezassete) 

de fevereiro de 2020, uma ação promocional no Centro Comercial Nova Arcada, 

sito em Braga. 

2. A ação promocional consistiu na entrega aos participantes, entre o dia 17 

(dezassete) de fevereiro de 2020 e o dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2020, 

por cada € 30,00 (trinta euros) em compras realizadas nas lojas do Centro 

Comercial Nova Arcada, de vales de desconto no valor de € 10,00 (dez euros), a 

serem usados nas lojas do Centro Comercial Nova Arcada, nos termos previstos 

no Regulamento da Ação Promocional. 

3. Com efeito, NOVA RETAIL PROPERTIES – NRP, UNIPESSOAL, LDA. determinou a 

extensão do prazo conferido para a utilização dos vales de desconto atribuídos até 

à data limite de 30 (trinta) de junho de 2020. 

4. Deste modo, atendendo ao referido no nº 3 anterior, verifica-se a necessidade de 

alterar o disposto no número 4 do Regulamento, que passa a ter a seguinte 

redação: 

(…) 

4. “O valor dos talões de compra a considerar para efeitos de entrega de vales 

de compras nos termos dos nº 2 e 3 supra será sempre limitado ao valor 

máximo de € 90,00 (noventa euros) por dia, independentemente do valor 

da(s) compra(s) realizada(s). O reembolso será efetuado mediante a entrega 

do máximo de 6 (seis) vales de compras no valor máximo de € 5,00 (cinco 

euros) cada, que poderão ser utilizados em compras de valor igual ou superior 

ao do vale de compra que o cliente apresente para o efeito, nas lojas do Centro 

Comercial Nova Arcada com exceção das lojas indicadas no 3.1. supra, a partir 

do dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2020 e até ao dia 30 (trinta) de 

junho de 2020, de 2ª (segunda feira) a 6ª (sexta feira), não podendo ser 

apresentados para remissão nas lojas do Centro Comercial Nova Arcada 

posteriormente a essa data.  

 (…) 

5. A presente adenda ao Regulamento produz os seus efeitos a partir da presente data; 

6. Em tudo o mais não alterado se mantém em vigor o Regulamento supra identificado. 

 

Braga, 28 (vinte e oito) de maio de 2020. 


