
ADENDA 

Regulamento Ação Promocional | ‘Magic Days x 

LeiriaShopping’ 
 

1. LCC LEIRIASHOPPING – CENTRO COMERCIAL, S.A., com sede na Praça Duque de 

Saldanha, n.º 1, 4.º piso, letras H e O, freguesia de Arroios e Avenidas Novas, 

concelho de Lisboa, com o capital social de € 50,000.00, matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia sob o número único de 

matrícula e de pessoa coletiva 506 282 767 adiante designada “Entidade 

Promotora”, lançou nos dias 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) de novembro e 2 

(dois) e 9 (nove) de dezembro de 2020, uma ação promocional no Centro 

Comercial LEIRIASHOPPING. 

2. A ação promocional consistiu na entrega aos participantes, nos dias 18 (dezoito) 

e 25 (vinte e cinco) de novembro e 2 (dois) e 9 (nove) de dezembro de 2020, por 

cada € 40,00 (quarenta euros) em compras realizadas nas lojas do Centro 

Comercial LEIRIASHOPPING, de vales de desconto no valor de € 10,00 (dez euros), 

a serem usados nas lojas do Centro Comercial LEIRIASHOPPING, nos termos 

previstos no Regulamento da Ação Promocional. 

3. Com efeito, a LCC LEIRIASHOPPING – CENTRO COMERCIAL, S.A. determinou a 

extensão do plafond total dos vales de desconto atribuídos. 

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

alterar o disposto no número 6, 6.1 e 8 do Regulamento, que passa a ter a 

seguinte redação: 

(…) 

“6. A atribuição do(s) vale(s) de compras é feita exclusivamente nos dias da 

campanha, 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) de novembro e 2 (dois) e 9 

(nove) de dezembro de 2020 e relativamente a compras efetuadas nesse 

mesmo dia. No dia 18 (dezoito) a oferta de vales está limitada ao plafond 

diário existente de € 2.000,00 (dois mil euros). Nos dias de campanha 

seguintes, a oferta de vales está limitada a um total de €3.500,00 (três mil 

e quinhentos euros) num total de 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros). 

A presente campanha terminará imediatamente e sem necessidade de 

qualquer aviso prévio ao cliente assim que forem entregues vales de 

compras cujo valor total esgote este montante, ainda que tal ocorra antes 

das 22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos) dos dias da campanha 

supra mencionados. 

 6.1. Caso o plafond diário não se esgote num dos dias da campanha, o 

remanescente será somado ao plafond do dia seguinte de campanha, 

nunca sendo superior aos €12.500,00 no total da campanha. 

(…) 



8. Uma vez na posse do(s) talão(ões) de compras efetuadas, o cliente deverá 

dirigir-se ao Balcão da Campanha situado no piso 1 (um) do Centro 

Comercial LeiriaShopping, nos dias da campanha: 18 (dezoito) e 25 (vinte 

e cinco) de novembro e 2 (dois) e 9 (nove) de dezembro de 2020, no 

período compreendido entre as 10h00 (dez horas) e as 22h30 (vinte e duas 

horas e trinta minutos), apresentando o bilhete de identidade/cartão do 

cidadão, o(s) talão(ões) de compra, e caso ainda não esteja inscrito na 

base de dados do Centro Comercial LeiriaShopping, fornecendo, para o 

efeito, os seus elementos de identificação (nome e nº de bilhete de 

identidade/cartão de cidadão), para receber e validar os vales de compras 

a que tiver direito. A inscrição na base de dados será feita apenas para a 

ação promocional em apreço, por dia de campanha.  

 (…)” 

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. 

 

Leiria, 24 (vinte e quatro) de novembro de 2020. 

 


