
ADENDA 

Ação Promocional | ‘Yuppi Hours x LeiriaShopping – Regresso às 

Aulas’ 
 

1. O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEIRIASHOPPING, sito na Quinta da Pedreira, Quinta do 

Seminário, Alto do Vieiro, em Leiria, com o número de pessoa coletiva 902142291, adiante 

designada “Entidade Promotora”, dinamiza nos dias 14 (catorze), 15 (quinze), 21 (vinte e 

um) e 22 (vinte e dois) de setembro de 2021, uma ação promocional no Centro Comercial 

LeiriaShopping designada por ‘Yuppi Hours – Regresso às Aulas’.  

2. A ação promocional consiste na entrega aos participantes, nos dias 14 (catorze), 15 (quinze), 

21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) de setembro de 2021, de 2 (dois) vales de desconto no 

valor de € 10,00 (dez euros), por € 100,00 (cem euros) em compras realizadas nas lojas 

aderentes do Centro Comercial LEIRIASHOPPIN, durante a campanha, a serem usados 

igualmente nas lojas aderentes do Centro Comercial LEIRIASHOPPING, nos termos previstos 

no Regulamento da Ação Promocional. 

3. Com efeito, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEIRIASHOPPING determinou a extensão da 

limitação do valor total dos talões de compra a considerar para efeitos de entrega de vales 

de compras que passa a estar limitado ao valor de € 200,00 (duzentos euros) por cada 

participante, ao longo de toda a campanha, independentemente do valor da(s) compra(s) 

realizada(s).  

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 de € 200,00 

(duzentos euros) ao longo de toda a campanha, por cada participante, 

independentemente do valor da(s) compra(s) realizada(s). O reembolso será 

efetuado mediante a entrega de 2 (dois) vales de compras no valor de € 10,00 (dez 

euros) cada, num total de € 20,00 (vinte euros), que poderão ser utilizados em 

compras de valor igual ou superior ao valor do vale, nas lojas do Centro Comercial 

LeiriaShopping, com exceção das referidas no número 6. infra, a partir do dia 27 

(vinte e sete) de setembro de 2021 e até ao dia 15 (quinze) de outubro de 2021, 

podendo ser utilizados apenas durante os dias úteis, e não podendo ser 



apresentados para remissão nas lojas do Centro Comercial LeiriaShopping 

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. 

 

Leiria, 20 (vinte) de setembro de 2021. 

 


