TERMOS E CONDIÇÕES
Regras Gerais

A ARM – ASSOCIAÇÃO DOS RESTAURANTES McDONALD’S, com sede no Lagoas Park, edifício 7 – piso 2,
2740-244 Porto Salvo, NIPC 503 410 950 de ora em diante designada por "McDonald’s”, leva a cabo
a partir de 25 de setembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 o Programa O regresso do
Herói, o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam:
I – O que é

a) O Regresso do Herói é o programa que permite trocar códigos de compra do Happy Meal
com fruta, sopa ou cenourinha, por novos episódios da série Nutri Ventures ou diferentes
níveis de um jogo para aplicações digitais (app) de smartphones e tablets (sistemas IOS e
Android).
b) O programa O Regresso do Herói é totalmente digital e está condicionado ao prévio
download e instalação da app e/ou webapp O Regresso do Herói onde pode ser efetuada a
troca dos códigos Happy Meal por episódios da série Nutri Ventures ou níveis do jogo. É
também através desta app e/ou webapp que é possível assistir aos episódios e jogar o jogo
digital.
c) Existem 4 episódios novos (duração média de 11:30 minutos) e 90 níveis do jogo digital
disponíveis na app. O primeiro episódio e os primeiros 15 níveis do jogo são gratuitos. A
partir daí, o jogador precisa de 25.000 alimentos digitais para desbloquear 1 episódio ou 25
níveis do jogo.
d) Cada código Happy Meal dá direito a 25.000 alimentos digitais que desbloqueiam 1
episódio ou 25 níveis do jogo. É o utilizador, possuidor de um código válido, que escolhe o
que deseja desbloquear com os seus 25.000 alimentos digitais (episódio ou níveis do jogo) e
quando deseja fazê-lo.
e) Também é possível obter alimentos digitais sem códigos Happy Meal, uma vez que o
jogador também ganha alimentos digitais de cada vez que joga. Sempre que o jogador atingir
25.000 alimentos digitais, seja a jogar ou a trocar códigos válidos do menu Happy Meal, pode
desbloquear episódios ou níveis do jogo, de acordo com a regra apresentada no ponto 4.
f) No caso da versão do jogo para sistemas iOS é necessário trocar o código Happy Meal por
um código oferta iTunes e só então converter este código iTunes em 25.000 alimentos
digitais. A troca do código Happy Meal por um código iTunes pode ser feita na webapp O
Regresso do Herói.
f) O programa tem uma duração de 25 de setembro a 31 de dezembro de 2018, data em que
cessa e a partir da qual já não poderão ser trocados códigos por novos episódios ou níveis do
jogo.
II - A quem se destina

a) O Programa O Regresso do Herói destina-se a todos os consumidores da McDonald’s
residentes em Portugal Continental e Ilhas, com idade igual ou superior a 16 anos, com
número de telemóvel português pertencente ao Plano Nacional de Numeração em vigor.

b) Não são admitidos a participar neste Programa os sócios, administradores ou empregados
das entidades promotoras do passatempo, os empregados dos restaurantes McDonald’s, nem
das empresas organizadoras associadas.
III – Como participar

a) Para participar no programa deverá:
a1) Fazer o download da app O Regresso do Herói e da webapp O Regresso do Herói caso
possua um aparelho do sistema iOS;
a2) Adquirir 1 Happy Meal com fruta ou vegetais (juntando como acompanhamento ou em
substituição das batatas fritas) e receber um código digital (letras e números) que acompanha
o talão de compra;
a3) Registar o código na app ou webapp O Regresso do Herói e ganhar 25.000 alimentos
digitais que desbloqueiam 1 novo episódio da série Nutri Ventures ou 25 novos níveis do
jogo digital;
a4) Os pontos a3 e a4 podem ser repetidos, durante o período da promoção, até que o Cliente
desbloqueie todos os episódios ou níveis do jogo disponíveis.
b) Também é possível obter alimentos digitais sem códigos Happy Meal, uma vez que o
jogador também ganha alimentos digitais de cada vez que joga. Sempre que o jogador atingir
25.000 alimentos digitais a jogar, também pode desbloquear 1 novo episódio da série Nutri
Ventures ou 25 novos níveis do jogo digital.
IV – Disposições Gerais

a) A publicidade ao Programa O Regresso do Herói e a ações específicas do mesmo serão
feitas sem qualquer restrição temporal, de meios ou forma, designadamente por vias digitais e
junto dos restaurantes McDonald’s localizados em território nacional.
b) As presentes regras de adesão são divulgadas através da app e webapp O Regresso do
Herói e do website – www.mcdonalds.pt, sendo que, qualquer alteração às regras divulgada
através dos mesmos meios.
c) Se, durante o período de vigência deste programa, ocorrer alguma atividade ilegal ou
fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controle da empresa organizadora, que afete o
bom funcionamento do mesmo, a empresa organizadora reserva-se no direito de alterar,
encurtar, suspender ou cancelar o programa. Nessas circunstâncias, os participantes não terão
direito a qualquer tipo de compensação ou explicação.
d) Ao participar no Programa O Regresso do Herói, o participante concorda em aderir às
presentes regras gerais e às decisões da empresa organizadora.
e) O uso fraudulento do Programa O Regresso do Herói ou em desacordo com o
Regulamento e ou os respetivos Termos e Condições, determinará o seu cancelamento
independentemente da adoção das medidas legais disponíveis para o ressarcimento de todos e
quaisquer danos sofridos pela McDonald’s Portugal.
f) É proibida a cópia, partilha e divulgação dos episódios Nutri Ventures constantes na app e

webapp O Regresso do Herói e de qualquer conteúdo animado presente na mesma.
g) A empresa organizadora e os seus gerentes e sócios não poderão ser responsabilizados, em
quaisquer circunstâncias, por qualquer ato, vicissitude ou dano relacionado com o Programa
O Regresso do Herói, bem como com os benefícios atribuídos aos utilizadores no âmbito
deste Programa.
h) A empresa organizadora e os seus gerentes e sócios também não poderão ser
responsabilizados caso as lojas Google Play e Apple Store decidam retirar ou suspender a
distribuição da app O Regresso do Herói.
i) Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das presentes regras gerais,
poderão resultar na total exclusão de qualquer participante. A empresa organizadora
reserva-se ainda no direito de agir legalmente contra quaisquer prevaricadores, se assim o
entender por necessário.
j) Qualquer pedido de informação ou reclamação referentes ao Programa O Regresso do
Herói, deverão ser dirigidos, por escrito para a morada sede da McDonald’s Portugal:
McDonald’s Portugal, Lda., Lagoas Park, Edifício 7 - Piso 2, 2740-244 Porto Salvo, a/c
Programa O regresso do Herói, até 1 mês após a conclusão deste programa.
Regras e condições de utilização da app e webapp O Regresso do Herói

1. O Cliente tem de efetuar o download e instalação da app e/ou webapp O Regresso do
Herói para poder beneficiar da totalidade das suas ofertas. A app e webapp O Regresso do
Herói são uma aplicação detida e gerida pela NUTRI VENTURES CORPORATION - NVC,
S.A., com sede em R. de S.Nicolau, nº 3, 4º, 4520-248 Santa Maria da Feira, pessoa coletiva
n.º 509 667 694,
2. O download da app e instalação da webapp são gratuitos.
3. O programa O Regresso do Herói atribui ao Cliente, após o ato de compra, 1 código por
cada Happy Meal com fruta, sopa ou cenourinha. Cada código Happy Meal vale 25.000
alimentos digitais que desbloqueiam 1 episódio ou 25 níveis do jogo (existem 4 episódios
novos e 90 níveis do jogo digital disponíveis na app e/ou webapp).
4. O primeiro episódio e os primeiros 15 níveis do jogo são gratuitos e não necessitam de
alimentos digitais para serem utilizados.
5. Também é possível obter alimentos digitais sem códigos Happy Meal, uma vez que o
jogador também ganha alimentos digitais de cada vez que joga. Sempre que o jogador atingir
25.000 alimentos digitais a jogar, também pode desbloquear 1 novo episódio da série Nutri
Ventures ou 25 novos níveis do jogo digital.
6. Os benefícios conferidos não são acumuláveis com os de outras promoções em vigor, salvo
nos casos em que as regras destes indiquem o contrário.
7. Os códigos válidos só têm validade durante o período do programa (25 de setembro a 31
de dezembro de 2018).
8. O Cliente é responsável pela correta introdução do código na app e/ou webapp O Regresso

do Herói.
9. O Cliente é o único responsável por todas as operações realizadas por si no âmbito do
programa.
10. O Cliente que não cumprir as regras e condições de utilização - ou que as utilize de forma
abusiva e/ou fraudulenta - poderá perder o direito de utilização da app e/ou webapp e todos
os benefícios que lhe foram atribuídos.
Alterações às regras e condições de utilização

1. Após a data do termo do programa, não poderão ser trocados mais códigos Happy Meal
por episódios ou níveis do jogo digital, não existindo qualquer direito a qualquer tipo de
compensação ou ressarcimento.
2. A listagem dos restaurantes aderentes, o critério de atribuição de benefícios ou qualquer
regra e condição de utilização podem ser alterados em qualquer altura, sem necessidade de
aviso prévio, sendo divulgadas tais alterações através do website – www.mcdonalds.pt.
3. Caso o sistema informático das lojas esteja offline reservamo-nos o direito de suspender a
atribuição de códigos. Assim que o sistema volte a estar online, os códigos, entretanto
ganhos, serão automaticamente atribuídos. A redenção de códigos por produtos McDonald’s
só é possível com o sistema online.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Proteção de Dados Pessoais

Não são recolhidos dados pessoais para efeitos do presente programa.
Tipos de Informação que recolhemos e como é utilizada

A Nutri Ventures não recolhe informações para efeitos do presente programa.
Partilha de dados pessoais

Não existe partilha de dados.
Acesso

O Cliente é o único responsável pelo acesso e utilização da app e webapp O Regresso do
Herói instalada no seu smartphone e/ou tablet.

