Regulamento da Ação “CAMPANHA REDMI NOTE 11 PRO 5G”
A Xiaomi levará a efeito de 06 de abril de 2022 a 24 de abril de 2022 às 23h59, uma ação designada
“Campanha Redmi Note 11 Pro 5G”, com oferta de uns Redmi Buds 3, nos termos e condições que a
seguir se indicam:
1. Destinatários: Esta ação destina-se a pessoas singulares, legalmente residentes em Portugal
Continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, maiores de 18 anos e a pessoas
coletivas registadas e com sede em Portugal. Não serão abrangidos por esta oferta os sócios,
administradores ou empregados da Xiaomi, assim como os seus familiares diretos.
2. Validade: Esta ação é válida para compras do smartphone Redmi Note 11 Pro 5G, com o valor de
399,99€, em Portugal continental e insular entre os dias 06 de abril de 2022 e 24 de abril de 2022 às
23h59 que cumpram as condições da ação.
3. Como Participar: As compras de um equipamento Redmi Note 11 Pro 5G em loja física ou online
em Portugal continental ou insular efetuadas entre a 00h de 06 de abril de 2022 e as 23h59 de 24 de
abril de 2022, poderão ser registadas para participação. Para registar, o participante deverá, após
efetuar a compra do Redmi Note 11 Pro 5G e realizar o pagamento da totalidade do respetivo
equipamento, aceder a www.campanhaxiaomi.pt até ao dia 30 de maio de 2022 às 23h59, e preencher
os dados que lhe forem solicitados no formulário disponível para o efeito adicionando os dados da
respetiva compra e o comprovativo de pagamento de 100% do valor do equipamento.
No âmbito desta ação, o participante poderá realizar a compra do equipamento Redmi Note 11 Pro
5G nas lojas da rede de parceiros da XIAOMI Portugal: Worten; Fnac; Auchan; Media Markt; Radio
Popular; El Corte Inglés; PC DIGA; Mi Store; MEO; NOS; Vodafone.
Os dados a preencher serão: Dados Pessoais: Nome; Email; Morada; Número de Telefone; Contacto
Dados de Compra: Data de compra; Localidade; IMEI do equipamento; Loja de Compra (Retalhista);
Comprovativo de Compra: Submissão de ficheiro que comprove a compra e pagamento na totalidade
do equipamento.
4. Condições de Participação: Ao participar na ação, o participante está a aceitar total e
incondicionalmente os termos e condições do presente regulamento. As instruções fornecidas
durante a ação são parte integrante do presente regulamento. A Xiaomi reserva-se ao direito de
alterar em qualquer momento a presente ação e/ou regulamento, sem aviso prévio ou comunicação
posterior, sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação
no site da ação (www.campanhaxiaomi.pt). A Xiaomi reserva-se no direito de eliminar qualquer
participante que, de alguma forma, utilize meios que não os permitidos pelo presente regulamento,
viole alguma das respetivas disposições e/ou participe de forma considerada fraudulenta e/ou, por
qualquer forma, abusiva e/ou não coerente com o espírito da ação. Adicionalmente, não serão
consideradas válidas as participações que: - são enviadas por outro tipo de meios que não sejam os
acima referidos; - registos incompletos, ilegíveis, duplicados ou com dados falsos; - dados do
comprovativo de compra e/ou de pagamento e registo de IMEI do equipamento não correspondam o equipamento Redmi Note 11 Pro 5G tenha sido devolvido após compra e registo na ação. Os casos
omissos bem como toda e qualquer incidência relativa à presente ação serão decididas pela Xiaomi, a
qual se reserva o direito de não atribuir a oferta em caso de fundadas dúvidas sobre o incumprimento
dos termos e condições do presente regulamento. As decisões da Xiaomi são finais e irrecorríveis. A
oferta é limitada ao stock existente.

5. Oferta: Redmi Buds 3. Uma oferta por compra registada que cumpra com os termos deste
regulamento.
6. Entrega da oferta:
A gestão da campanha “CAMPANHA REDMI NOTE 11 PRO 5G” será realizada pela empresa Select
Smart, Lda (adiante referida “Select Smart”).
A Select Smart procederá à entrega da oferta via CTT por correio registado após a receção e correta
validação do registo. Após o envio da oferta, no caso do participante não a receber ou levantar nos
correios, a Select Smart reserva-se o direito de a guardar por um período de 30 dias. Durante este
período, o participante deverá reclamar o prémio junto da Select Smart através do email

info@campanhaxiaomi.pt ou do contacto telefónico 707 201 744
Findo este prazo, o participante perderá o direito à oferta. A Select Smart não se responsabiliza pela
impossibilidade de entrega dos prémios devido a dados incorretos ou impossibilidade de contacto ou
por demoras, extravio, danos ou outros fatores alheios ao seu controle incluindo questões técnicas
dos participantes na participação nesta ação incluindo mas não limitado a interrupções, eliminação,
atrasos no serviço, mau funcionamento de comunicações, na medida em que for permitido pela lei, e
, em qualquer caso, a totalidade da responsabilidade da Select Smart não excederá o montante da
oferta. A entrega da oferta está sujeita à legislação aplicável em matéria de imposto de selo, nos
termos do Código de Imposto de Selo, o qual será suportado e liquidado pela Select Smart.
7. Disposições adicionais: A responsabilidade da Select Smart está estritamente limitada à entrega da
oferta. Os participantes são responsáveis pela veracidade, integridade e precisão da informação
fornecida à Select Smart. No caso de qualquer abuso ou uso fraudulento ou participação que não
esteja coerente com o espírito da ação, a participação será invalidada. Os direitos à oferta atribuída
são pessoais e intransmissíveis em vida e não poderão ser convertíveis em dinheiro ou em outros
prémios. Os dados pessoais que forem recolhidos no âmbito da ação serão tratados com respeito pela
legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei

