
 
 

Termos e Condições Gerais 
 
PayPal (o “PayPal”) organiza uma promoção durante a qual é oferecido um período de 
experimentação de um mês, para além do habitual primeiro mês de subscrição grátis, (a 
“Oferta”), na subscrição do serviço de video-on-demand denominado HBO Portugal (o 
“Serviço”),  
 
1. A Oferta está disponível através de https://hboportugal.com (o “Website”) num total máximo 

de 8500 Ofertas para as pessoas em Portugal que:  
 

1.1.1 atualmente não subscrevem o Serviço; 
1.1.2 têm mais de dezoito (18) anos de idade; 
1.1.3 aceitaram os presentes termos e condições; 
1.1.4 completaram com sucesso o registo/adesão no Website, e 
1.1.5 forneceram no processo de registo no Website um código promocional único 

(o “Código de Voucher”) disponível no website do PayPal: 
https://marketingopscentral.org/pt (a “Página de Destino”).  

 
• O Período Promocional será iniciado até ao dia 30 de setembro de 2019 (a “Data de 

Lançamento da Promoção”) e terminará (i) quando forem distribuídos 8500 Códigos 
de Voucher; ou (ii) a 15 de outubro de 2019, o que ocorrer primeiro (a “Data de 
Término da Promoção”), (o “Período Promocional”).  

 
• Poderá reclamar o seu Código de Voucher iniciando sessão na Página de Destino com 

as credenciais PayPal durante o Período Promocional. 
 

• Poderá resgatar o seu Código de Voucher até ao final do Período de Resgate. O 
“Período de Resgate” começa na Data de Lançamento da Promoção e termina a 15 de 
outubro de 2019.  Depois de o Período de Resgate terminar, não será possível resgatar 
o Código de Voucher.   

 
2. Poderá beneficiar desta Promoção uma única vez durante o Período de Resgate.  A 

Promoção não pode ser transferida.  
 

3. O primeiro registo de Clientes no Serviço pode ser feito apenas em computadores 
portáteis ou PCs, através do Website.  Os Clientes que desejem ativar o Código de 
Voucher devem subscrever contratos de serviços com o Parceiro nos termos e condições 
do parceiro para o Serviço, como disponível e aplicável no Website, antes do final do 
Período de Resgate.  

 
4. A utilização dos Códigos de Voucher requer que faça o registo de um método de pagamento 

no Serviço.  Ao realizar a transação de compra, utilizando o PayPal de forma a beneficiar da 
Oferta, deverá aceitar os Termos de Utilização do PayPal e as políticas, disponíveis para 
consulta no site do PayPal: https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/ua/legalhub-full. Após os 
dois (2) primeiros meses de período de experimentação gratuito, ser-lhe-á cobrado o valor 
mensal para o Serviço (quatro euros e noventa e nove cêntimos (4,99€) por mês) através 
do método de pagamento que registou, a menos que escolha terminar a subscrição do 
Serviço antes do final do período de experimentação grátis.  
 

5. Se cancelar a transação de compra PayPal, o Código de Voucher tornar-se-á imediatamente 
inválido. Qualquer restituição a que tenha direito devido ao cancelamento do Serviço não 
excederá o valor pago em relação ao preço de compra aplicável, caso exista algum.  

 
6. Para beneficiar da Oferta, deverá entrar na área dos contratos de subscrição com o serviço 

de multimédia prestado - HBO Nordic AB nos termos e condições da HBO para o Serviço, 
como previsto e disponível no Website, antes do final do Período de Resgate.  

 



 
 

7. Para beneficiar da Oferta, deverá: (a) ter uma residência permanente no Território, (b) ser 
um novo cliente do Serviço; as pessoas que já usufruem do Serviço não podem participar 
da Oferta, (c) ter pelo menos dezoito (18) anos de idade, e (d) aceitar estes termos e 
condições.  

 
8. Poderá utilizar o Serviço para fins pessoais, nunca para uso relacionado com qualquer 

atividade comercial ou empresarial, incluindo corporações, empresas ou outras entidades 
legais.   

 
9. Caso surjam questões relativas ao uso do Serviço, por favor, contacte a HBO Portugal 

através dos números indicados em https://en.hboportugal.com/contact. 
 
10. Em caso de alteração a estes Termos e Condições, o PayPal irá notificar os utilizadores na 

Página de Destino.  
 

11. Estes Termos e Condições são regidos pelas leis de Inglaterra. Quaisquer disputas serão 
resolvidas nos tribunais de Inglaterra e as partes devem consentir na jurisdição pessoal e local 
desses tribunais.  

 


