
CONCURSO FTR Loeb em colaboração com Sebastien Loeb. 

TERMOS E CONDIÇÕES 

Estes são os termos e condições (os "Termos e Condições") que governam a relação entre você, o 
participante ("você", "seu/sua") e a Polaris Sales Europe Sàrl, Place de l’Industrie 2, 1180 Rolle, 
Suíça (o "Promotor") relativamente à Competição. 

1. ELEGIBILIDADE

A. Podem participar no concurso todos os indivíduos residentes em qualquer país. No entanto, 
para o sorteio do prémio apenas são elegíveis os indivíduos residentes no Reino Unido, França, 
Alemanha, Espanha, Portugal, África do Sul, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Chipre, Suíça, Polónia, 
Roménia, Bulgária, Moldávia, República Checa, Eslováquia, Hungria e com idade igual ou superior a 
dezoito (18) anos e maioridade legal no seu país e que: (a) tenham acesso à Internet, (b) tenham uma 
conta de e-mail válida e ativa e (c) possuam carta de condução de motociclos válida.

B. Os seguintes não são elegíveis para participação no sorteio do prémio: (a) empregados do
Promotor e do Administrador, suas empresas controladoras, afiliadas, subsidiárias diretas e indiretas,
franchisadas, fornecedores dos prémios, concessionários, representantes, consultores, contratantes,
consultores jurídicos, agências de publicidade, relações públicas, promocionais, de gestão e
marketing, fornecedores de websites, web masters (coletivamente designados por "Entidades da
Competição"); (b) familiares diretos desses empregados ou de qualquer pessoa com quem tenham
domicílio conjunto. Nos presentes Termos e Condições, "familiares diretos" incluem mãe, pai, irmãos,
irmãs, filhos, filhas, parceiro(a) ou marido/mulher; e (c) o Painel do Júri.

C. Ao participar no sorteio do prémio sujeito às condições indicadas na regra 3 dos Termos e
Condições, estará a confirmar que tem capacidade legal para participar no sorteio do prémio e que
concorda com os Termos e Condições (ou seja, tem idade e capacidade mental suficientes e está
juridicamente habilitado(a) ao vínculo contratual).

2. COMO PARTICIPAR

A. Para participar no sorteio, necessitará de fazer o seguinte entre as 8.00hrs (CEST) do dia 8
de fevereiro e a meia-noite (CEST)  do dia 15 de maio do 2023 (“Período da Competição”):

i. Reservar online um Test Ride de uma FTR no seu concessionário Indian Motorcycle,
preencher o formulário de dados no website da competição com o seu nome completo, endereço de e-
mail, telefone, modelo FTR e concessionário no link https://www.indianmotorcycle.pt/ftr-loeb-form/

ii. Aceitar os presentes Termos e Condições, colocando um visto na caixa de confirmação de que
leu e aceita estes Termos e Condições; e



iii. Realizar o Test Ride no concessionário escolhido, no prazo estabelecido como “Período da 
Competição”.  

C. A sua inscrição tem de cumprir o seguinte regulamento de envio de inscrições: 

i. a sua Inscrição não é spam, nem uma burla; e 
ii. a sua Inscrição não é comercial e não solicita negócio. 

3. PRÉMIO 

A. O prémio será o seguinte: 1 FTR Loeb Indian Motorcycle única, com pintura 
personalizada e customizada pela Tank Machine, com referências a Sebastien Loeb.  

B. O prémio será atribuído aos vencedores individuais e não inclui cônjuges, família ou amigos. 

C. Na medida em que for permitido pela legislação em vigor, o vencedor será responsável pelo 
pagamento de quaisquer impostos associados ao prémio. 

D. O prémio terá de ser aceite conforme atribuído e não é transferível nem convertível em 
dinheiro ou outros substitutos. 

E. Se, devido a circunstâncias fora do nosso controlo, não pudermos fornecer o prémio 
estipulado, reservamo-nos o direito de atribuir um prémio de substituição de valor idêntico ou 
superior. 

F. O vencedor receberá o seu motociclo sorteado após terem sido concluídos os compromissos 
de RP e eventos. A entrega do prémio ao vencedor será efetuada até 30 de junho de 2023. 

G. O vencedor terá de concordar em participar numa entrega pública do prémio, com promoção 
de marketing e relações públicas e deverá estar disposto a ser fotografado com o prémio. 

4. APURAMENTO DO VENCEDOR 

A. Todas as inscrições recebidas durante o Período de Competição serão incluídas num sorteio 
aleatório para determinar o vencedor do prémio (o "Vencedor"), que se realizará a entre o dia 16 de 
maio e o dia 30 de maio do 2023. 

B. Faremos o possível por informar os vencedores por e-mail ou por telefone no prazo de 
quarenta e oito (48) horas após a seleção dos vencedores. 



C. Reservamo-nos o direito de selecionar um vencedor alternativo, para o caso de: 

i. não ser possível contactar um vencedor após três (3) tentativas em cinco (5) dias úteis após a 
seleção do vencedor; e/ou 

ii. o vencedor não confirmar a aceitação do prémio no prazo de cinco (5) dias após a notificação 
por parte do Promotor; e/ou 

iii. termos motivos razoáveis para acreditar que o vencedor tenha violado qualquer um destes 
Termos e Condições; e/ou 

iv. o vencedor não poder aceitar o prémio. 

5. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

A. O Promotor recolhe informações pessoais dos participantes (incluindo nome, endereço de e-
mail e número de telefone e telemóvel) para os seus legítimos interesses, incluindo para poder realizar 
e administrar o sorteio do prémio e a entrega do mesmo, quando aplicável. Se não forem fornecidas as 
informações solicitadas, a pessoa inscrita não poderá participar no sorteio. As informações dos 
vencedores poderão ser visualizadas pelo Júri do Sorteio, apenas para as comunicar ao Promotor para 
efeitos de anúncio do(a) vencedor(a). Se um participante for declarado vencedor, o participante 
autoriza o Promotor a partilhar as suas informações com os fornecedores do prémio. Para informações 
adicionais sobre a forma e finalidades da recolha e utilização das informações pessoais por parte dos 
Promotores e sobre os seus direitos relacionados com as informações pessoais na posse dos mesmos, 
consulte as nossas políticas de privacidade em http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. Os 
participantes têm um conjunto de direitos relacionados com as suas informações pessoais, incluindo 
direitos de solicitar acesso, correção ou eliminação de informações recolhidas e/ou processadas por 
nós sobre os mesmos 

Estes direitos podem ser exercidos através de um pedido por escrito, preenchendo o formulário online 
(https://polaris.service-now.com/polaris_ir?sys_id=b81ea0e11b21c450d625433fbd4bcb0a). O 
Promotor poderá utilizar as informações pessoais do vencedor (incluindo o nome do vencedor, 
informações biográficas fornecidas pelo vencedor, fotografias ou outras imagens em todos os meios 
de comunicação e em todos os formatos, tanto disponíveis agora como conhecidos ou desenvolvidos 
posteriormente, num prazo de tempo e espaço geográfico considerados razoáveis e sem qualquer 
compensação, podendo solicitar a presença do vencedor em eventos publicitários sem qualquer 
compensação adicional (exceto despesas de deslocação razoáveis). Ao fazê-lo, o Promotor fará 
referência ao Concurso FTR Le Boss Contest em colaboração com Sebastien Loeb. O vencedeor não 
terá direito a qualquer compensação para além do respetivo prémio. 

Salvo se os participantes tiverem explicitamente optado por receber comunicações de marketing do 
Promotor, o Promotor destruirá outras informações pessoais recolhidas dos participantes no prazo de 
dois meses após o sorteio 

6. GERAL 



A. Ao participar na Competição estará a concordar ao abrigo destes Termos e Condições, com as 
condições estipuladas pela regra 1.C. dos Termos e Condições (que poderão ser alteradas em qualquer 
momento por nós, com ou sem notificação prévia, de acordo com a regra 6.B. abaixo) e com as nossas 
decisões, que serão finais em qualquer assunto relacionado com estes Termos e Condições, a 
Competição e/ou os resultados, não havendo lugar a qualquer correspondência ou discussão. 

B. Todas as alterações aos Termos e Condições serão publicadas em termos e condições revistos 
no website da competição. 

C. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer informação ilegível, incompleta ou 
inexata, nem por inscrições perdidas ou tardias. Não assumimos também qualquer responsabilidade 
por qualquer erro, omissão, interrupção, eliminação, defeito, atraso na operação ou transmissão, falha 
de linha, furto ou destruição ou acesso não autorizado a inscrições e/ou impossibilidade ou demora no 
acesso ao website da competição, que ocorram, ou não, durante a operação ou transmissão em 
resultado de funções de servidor, ou devido a anomalias técnicas, de rede, equipamentos de telefone, 
eletrónicos, hardware ou software informático, vírus, bugs ou outras causas fora do seu controlo ou 
impossibilidade de receber informações de inscrições por parte do Promotor devido a problemas 
técnicos ou congestionamento de tráfego que afete o processo de recolha de inscrições (dentro dos 
limites permitidos por lei). 

Na medida do permitido pela lei em vigor, ao participarem neste sorteio de prémio, os participantes 
concordam que o Promotor e as Entidades da Competição (as "Partes Exoneradas") não terão 
(exceto em relação a reclamações de lesões pessoais ou morte causadas em casos de intenção dolosa 
ou negligência grave) qualquer responsabilidade nem qualquer obrigação perante os participantes por 
quaisquer lesões, perdas ou danos de qualquer tipo (incluindo sem limitação, danos diretos, indiretos, 
incidentais ou consequenciais) de pessoas ou propriedade, resultantes total ou parcialmente, direta ou 
indiretamente, de posse, utilização inadequada, não utilização ou utilização (e/ou participação) do 
prémio (ou elemento do prémio), inscrições ou participação neste sorteio de prémio ou em qualquer 
atividade relacionada com o sorteio ou prémio, incluindo acesso a, e utilização de websites associados 
ao sorteio, experiência do prémio ou quaisquer reclamações baseadas em direitos de publicidade, 
difamação ou invasão de privacidade, ou entrega de merchandise. As Partes Exoneradas não assumem 
qualquer responsabilidade se o vencedor não receber a notificação de vencedor ou o respetivo prémio 
devido a ter sido fornecido um endereço de e-mail fraudulento ou outras informações de contacto 
incorretas no formulário de inscrição, ou se o e-mail enviado ao vencedor for desviado ou devolvido 
ou intercetado por filtros de SPAM ou outros filtros de e-mail. 

As Partes Exoneradas não assumem qualquer responsabilidade pela impossibilidade de atribuição do 
prémio (ou elemento do prémio) devido a cancelamentos, atrasos, suspensões ou interrupções por 
motivos de força maior, atos de guerra, desastres naturais, condições meteorológicas ou terrorismo, 
nem por qualquer cancelamento, atraso ou reagendamento de eventos depois de terem sido emitidos 
bilhetes em relação ao prémio, por qualquer motivo fora do seu controlo. 

1. D. Estes Termos e Condições serão regidos e interpretados de acordo com a legislação 
suíça, e qualquer disputa derivada ou relacionada com este Acordo ficará sujeita à jurisdição 
dos tribunais competentes de Lausanne, Suíça. 




