
 

 

 

Sorteio “Assinaturas JM 2019” 

REGULAMENTO 

 

1. O sorteio Assinaturas JM 2019 é da responsabilidade da Empresa Jornalística da 

Madeira, Unipessoal, Lda, contribuinte fiscal número 511 007 205, com sede à Rua 31 

de Janeiro nº 73 e 74, freguesia da Sé, concelho do Funchal. 

2. O Sorteio “Assinaturas JM 2019” é exclusivo para clientes da EJM que subscrevam ou 

renovem a Edição ANUAL Impressa do JM pelo preço de 165,00€ ou da Edição ANUAL 

Impressa e Online do JM pelo preço de 195,00€. 

3. A subscrição nova ou de renovação ANUAL da Edição Impressa do JM dará acesso a 1 

cupão de acesso ao sorteio. 

4. A subscrição nova ou de renovação ANUAL da Edição Impressa e online do JM dará 

acesso a 2 cupões de acesso ao sorteio. 

5. A Campanha tem início a 01 de outubro de 2018 e termina a 31 de dezembro de 2018. 

6. Na subscrição, nova ou renovação ANUAL da Edição Impressa do JM, receberá 

gratuitamente a Edição Impressa do JM a partir da data de subscrição ou renovação e 

até 31 de dezembro de 2018. 

7. Na subscrição, nova ou renovação ANUAL da Edição Impressa e online do JM, receberá 

gratuitamente a Edição Impressa do JM e o acesso online à Edição digital do JM a partir 

da data de subscrição ou renovação e até 31 de dezembro de 2018. 

8. Todas as subscrições e renovações no âmbito desta campanha serão válidas de 01 de 

janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a partir do dia em que forem efetuadas. 

9. Todos os clientes que subscreverem ou renovarem qualquer um dos produtos acima 

descritos estarão habilitados ao sorteio. 

10. A EJM irá sortear pela totalidade de clientes e segundo os critérios melhor descritos nos 

pontos 3, 4, 5 e 6 do presente regulamento os dois seguintes prémios: 

 

• 1 Viagem de Cruzeiro MSC para 2 pessoas ao Mediterrâneo  

 

• 1 Moto Scooter Honda PCX 125 PCX 

 

11. Os serviços da EJM procederão à colocação dos cupões numa tômbola localizada nas 

instalações da EJM, sita à Rua 31 de Janeiro nº 73 e 74, nas condições descritas nos 

pontos 3 e 4 do presente regulamento. 

12. O sorteio ocorrerá nas instalações da EJM, na morada acima descrita, no dia 5 de janeiro 

de 2019, pelas 10 horas.  

13. Poderão assistir ao sorteio todos os clientes que assim o pretendam, devendo para tal 

comparecer nas instalações da EJM na Rua 31 de Janeiro nº 73 e 74, no dia 5 de janeiro 

de 2019, pelas 10 horas. 

14. No sorteio serão extraídos, aleatoriamente, 6 cupões da tômbola que serão 

devidamente numerados pela ordem de saída.  

 



 

 

 

 

 

15. Da referida extração serão apurados dois vencedores e quatro suplentes, para a 

eventualidade de não ser possível contactar qualquer um dos vencedores ou de estes 

não cumprirem as condições regulamentares, considerando-se o primeiro cupão o 

vencedor de 1 Viagem de Cruzeiro para 2 pessoas ao Mediterrâneo; o segundo o 

vencedor de 1 Moto Scooter Honda PCX 125 PCX. 

16.  O direito ao prémio é pessoal, não sendo convertível em dinheiro. 

17. A EJM através dos seus meios de comunicação, através de contacto telefónico e por 

mail, informará os vencedores que terão um prazo de 8 dias para reclamar o direito ao 

prémio, diretamente nas instalações da EJM. 

18. Não serão admitidos como participantes os empregados, colaboradores ou agentes da 

EJM. 

19. Não serão admitidos como participantes todos os clientes de natureza pública 

(entidades públicas e público-empresariais). 

20. A EJM respeitará os termos dispostos no Regulamento Geral de Proteção de Dados de 

25 de maio de 2018. 

21. A EJM reserva-se ao direito de acrescentar outros prémios no período vigente desta 

campanha. 

 

 

Funchal, 8 de outubro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


