
 
 

Termos legais: PROMOÇÃO PÁSCOA 2022 

 
COVIPNEUS LDA (NIPC:500228264) 

 
Promoção válida de 28 de Março a 10 de Abril de 2022 (ambas incluídas) para a compra e montagem de pneus para automóveis de 
passeio, veículos comerciais ou 4x4, excepto para a marca Michelin que está em promoção de 28/03/22 a 5/04/22. 

Oferta exclusiva online: 20% de desconto na segunda unidade de pneus antes da aplicação do IVA.  Aplicável apenas a compras 
efectuadas através do site www.rodimotor.pt. O desconto não se aplica aos serviços de montagem, nem ao ecotax. Os pneus 
devem ser montados em uma das oficinas da Rodi Motor Services by Covipneus. 

 
A promoção está limitada aos primeiros 500 para automóveis de passeio, veículos comerciais ou 4x4 vendidos através do 

www.rodimotor.pt e a uma participação por DNI/NIE/CIF. 

 
A promoção não é cumulativa a outros descontos ou promoções, exceto promoções dos fabricantes: os pneus devem ser 
montados dentro do prazo fixado e a factura deve ser registada no sítio web pertinente dentro do prazo (Michelin 10/05/22). 
 
Para qualquer reclamação ou incidente relacionado com a promoção, poderá contactar marketing@rodimotor.pt até 25 de abril de 
2022. 

A Rodi Motor Services by Covipneus reserva o direito de substituir, a qualquer momento, os benefícios oferecidos por algum outro, 
cujo valor seja equivalente ou de características semelhantes. 

A Rodi Motor Services by Covipneus, está isenta de qualquer responsabilidade caso seja obrigada a cancelar, diminuir, prolongar e 
adiar esta presente promoção, bem como modificar as suas condições devido força maior, por eventos alheios de seu controlo ou 
por razões justificadas, não podendo ser responsabilizada por estas razões. Portanto, a Rodi Motor Services reserva a possibilidade 
de prolongar o período de participação. 

De modo que, a Rodi Motor Services by Covipneus, não pode ser responsabilizada por quaisquer danos diretos ou indiretos causados 
por uma interrupção, funcionamento defeituoso, suspensão ou fim da promoção ou por qualquer outro motivo, nem mesmo por danos 
diretos e indiretos como resultado, de qualquer forma que seja, da conexão ao websites.  

A Rodi Motor Services by Covipneus reserva-se o direito de verificar a veracidade dos documentos e informações fornecidos — além 
de solicitar informações e documentação complementárias, bem como tomar medidas legais que lhe correspondem em caso de 
falsidade das informações ou documentos apresentados. Qualquer declaração falsa de um participante, resultará na sua exclusão 
da promoção sem direito ao benefício. Os formulários com dados ilegíveis, incorretos, incompletos ou falsos, serão considerados 
nulos. 

 
Informações sobre proteção de dados do COVIPNEUS, LDA (NIPC-500228264, www.rodimotor.pt/aviso-
legal/) / marketing@rodimotor.pt. FINALIDADE:  A participação na promoção implica consentimento para o tratamento dos dados e 
aceitação expressa, de forma revogável, do recebimento das nossas informações comerciais.  Envio de newsletters e informações 
sobre os nossos produtos, serviços, ofertas e promoções relacionadas à nossa atividade, inclusive por meios 
eletrónicos. LEGITIMAÇÃO: Interesse legítimo em mantê-lo informado como cliente e/ou utilizador / Consentimento do 
interessado. CESSSÕES: Entre as empresas do Grupo Rodi. CONSERVAÇÃO: Durante a relação contratual e/ou até que 
solicitemos o cancelamento comercial e, durante os prazos exigidos por lei, para atender quaisquer responsabilidades após o término 
da relação. DIREITOS: Pode exercer o seu direito de acesso, retificação, supressão, portabilidade dos seus dados e a limitação ou 
oposição no correio eletrónico do responsável. Em caso de divergências, pode registar uma reclamação junto à Comissão Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais Informatizados (www.cnpd.pt).  
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