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BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO 
“LUBRIFICANTES CEPSA NAS OFICINAS ÓRBITA  
– CHEQUE OFERTA DE 15 € EM COMBUSTÍVEL” 

PRIMEIRA: OBJETO. 

A Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A.,(adiante designada por Cepsa) com sede na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 
108, 3º, 1070-067 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal 500 513 295, com o capital social de € 30.000.000,00, levará a efeito uma ação 
promocional denominada “LUBRIFICANTES CEPSA NAS OFICINAS ÓRBITA  – CHEQUE OFERTA DE 15 € EM 
COMBUSTÍVEL” (adiante designada por Promoção), a qual se realizará por intermédio das oficinas Órbita 
aderentes à ação e obedecerá aos termos e condições previstos no presente regulamento: 

Tendo em conta as bases legais, os clientes das Oficinas Órbita aderentes à Promoção (identificados no anexo 1) 
que, durante a vigência da mesma, realizem uma muda de óleo com qualquer Lubrificante da marca CEPSA para 
veículos ligeiros, poderão obter UM (1) CÓDIGO PROMOCIONAL com o qual poderão obter um (1) CHEQUE 
OFERTA DE COMBUSTÍVEL pelo valor de QUINZE EUROS (15 €) (Promoção limitada a 537 cheques), sempre que 
cumpram os requisitos previstos nas presentes bases. 

SEGUNDA: ÂMBITO DA PROMOÇÃO. 

Esta Promoção será válida para as mudas de óleo CEPSA, realizadas em veículos ligeiros, efetuados nas Oficinas 
Órbita aderentes à promoção (detalhe no Anexo nº 1 abaixo), desde 7 de julho a 15 de agosto de 2022
(ambos inclusive), salvo se a existência de Cheques Oferta de Combustível terminar previamente face à data 
fim (Promoção limitada a 537 cheques) em cujo caso se entenderá a promoção finalizada. 

A página de internet de destino (landing page) da promoção (www.cepsa.pt/orbitapromo) estará à disposição 
dos participantes, em conformidade com o previsto nas presentes bases legais, até 21 de agosto de 2022 
(incluído). 

Durante a vigência da Promoção, a lista inicial de Oficinas Órbita aderentes à mesma poderá ser objeto de 
redução, ampliação ou modificação, comunicando-se na mesma forma e meio em que se tenha publicado a lista 
inicial e sem que isso gere responsabilidade alguma para CEPSA. 

TERCEIRA: MECÂNICA PROMOCIONAL. 

A mecânica da Promoção será a seguinte: 

1. O cliente das Oficinas Órbita aderentes à Promoção que, durante a vigência da Promoção, realize uma 
muda de óleo com Lubrificantes CEPSA para veículos ligeiros (entre 7 de julho e 6 de agosto de 2022, 
ambos incluídos) receberá UM (1) CÓDIGO PROMOCIONAL com o qual poderá obter UM (1) CHEQUE 
OFERTA DE COMBUSTÍVEL pelo valor de QUINZE EUROS (15€) (Promoção limitada a 537 cheques) através 
da web da Promoção (www.cepsa.pt/orbitapromo). 

O participante poderá pagar a muda de óleo promocional mediante qualquer das formas de pagamento 
admitidas pela Oficina Órbita. 

A CEPSA não será responsável pelo serviço ou tratamento recebido pelo participante por parte da Oficina 
Órbita aderente à Promoção. 

2. Para poder beneficiar da Promoção e obter o cheque Oferta de Combustível Cepsa, o participante deverá 
aceder à web da Promoção (www.cepsa.pt/orbitapromo) e completar o formulário com os dados requeridos 
(nome, apelidos, NIF, correio eletrónico e Código Promocional recebido da Oficina Órbita) até de 21 de 
agosto de 2022 (incluído).   
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Os dados de carácter pessoal indicados pelo participante no formulário da Promoção entender-se-ão exatos 
e verdadeiros conforme a legislação vigente sobre Proteção de Dados l e serão incorporados numa base 
de dados de tratamento da titularidade da CEPSA, com as finalidades previstas nas presentes Bases. 

3. A CEPSA enviará o Cheque Oferta de Combustível Cepsa ao participante, conjuntamente com as condições 
e instruções de uso, através do correio eletrónico indicado no formulário da Promoção no prazo máximo 
de trinta (20) dias uteis, uma vez que tenha comprovado que os dados indicados e que o Código 
Promocional são corretos. A CEPSA não se responsabilizará pelos problemas técnicos originados por 
configurações na caixa de correio eletrónico do participante, nem por qualquer erro/inexatidão na 
introdução do endereço eletrónico ou qualquer outro dado pessoal do participante, que impeçam a receção 
do Cheque Oferta de Combustível Cepsa. 

4. Cada participante só poderá obter um (1) Cheque Oferta de Combustível Cepsa durante toda a vigência da 
Promoção, ainda que efetue várias mudas de óleo durante a vigência da mesma ou ainda que complete 
em várias ocasiões o formulário da Promoção adicionando o mesmo ou distintos cheques ofertas. 

O cupão oferta de combustível Cepsa será entregue em formato digital, mediante a entrega de um Código 
QR ou de um código alfanumérico. Em nenhum caso se fará a entrega de Cheque Oferta em formato 
plástico/papel por solicitação do participante.  

O cupão oferta (cheque) de Combustível Cepsa terá um prazo de validade de três (3) meses a contar desde 
o envio do mesmo. Decorrido esse prazo, será considerado cancelado e não será possível a sua utilização. 
O participante não terá direito a mudança, alteração ou compensação alguma se não fizer uso do Cupão 
Oferta de Combustível durante o referido prazo. 

Com o cupão (cheque oferta) de Combustível Cepsa pode ser adquirido combustível, artigos de loja e/ou 
serviços de lojas franquiadas, disponíveis nos estabelecimentos da rede Cepsa aderentes ao sistema de 
Meios de Pagamento da Cepsa (podem ser consultados na web da Cepsa ou na App Cepsa). 

As condições de utilização do Cupão de Combustível Cepsa serão colocadas à disposição dos participantes. 

5. A aceitação do Código promocional e do Cheque Oferta de Combustível Cepsa obtido pelo participante é 
de caráter voluntario, renunciando a qualquer reclamação contra a CEPSA por tal motivo. O Código 
Promocional e o Cupão Oferta de Combustível obtidos com base nesta promoção ficam sujeitos a estas 
bases e não será possível substituí-los por dinheiro em numerário e/ou de qualquer outra forma e, em 
nenhum caso, serão suscetíveis de mudança, alteração ou compensação a pedido de participante. Se o 
cliente recusar o Código Promocional e/ou o Cupão Oferta de Combustível obtidos, ou se não fizer uso do 
mesmo, não se oferecerá nenhum benefício/desconto alternativo.  

6. A Promoção tem caráter gratuito e não implica em si mesma um aumento no preço dos produtos 
promovidos, nem pagamento adicional para poder participar. 

QUARTA: CONSIDERAÇÕES GERAIS.

1. A simples participação na Promoção supõe a aceitação destas bases legais na sua totalidade, pelo que a 
manifestação no sentido de não as aceitar implicará a exclusão do participante e como consequência disso, 
a CEPSA ficará ilibada de cumprimento da obrigação com o dito participante contraída em relação a esta 
Promoção. 

2. A CEPSA reserva-se o direito de modificar em qualquer momento as condições da presente Promoção, 
inclusive a sua possível anulação antes da data de fim da mesma, sempre que haja motivos justificados, 
comprometendo-se a comunicar com suficiente antecipação as novas bases legais, condições, ou se for o 
caso, a anulação definitiva, na mesma forma e meio que estas bases, ou seja, através da landing page. 

3. Não se admitirão participações de oficinas Órbita, nem das agências de publicidade, nem das empresas 
colaboradoras da presente promoção, e nem de qualquer empresa distribuidora ou estabelecimento de 
produtos da marca Cepsa. 
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4. Em caso de fraude ou outra mecânica promocional que não respeite as presentes normas ou a boa fé, a 
CEPSA reserva-se o direito de recusar a entrega do Cupão Oferta de Combustível ao participante. 

5. A CEPSA não será responsável se por caso fortuito ou de força maior, a Promoção não se puder realizar. 
Em tal caso, a CEPSA poderá optar pela publicação de uma nova mecânica ou a anulação da mesma, sem 
que gere nenhum tipo de responsabilidade para a CEPSA. 

6. A CEPSA não se responsabiliza pelas possíveis perdas, deteriorações, roubos, atrasos ou qualquer outra 
circunstância imputável a terceiros que possam afetar o desenvolvimento, participação ou oferta da 
presente Promoção. Assim mesmo, os Participantes conhecem e assumem que as medidas de segurança 
na Internet não são inexpugnáveis, pelo que o Participante reconhece que a empresa organizadora não 
será responsável pelo mau uso que terceiras pessoas possam efetuar da Promoção. 

7. As referências que se efetuam à CEPSA entendem-se realizadas à companhia CEPSA PORTUGUESA 
PETRÓLEOS, S.A. 

QUINTA: PROTEÇÃO DE DADOS. 

De acordo com o estabelecido na legislação relativa à Proteção de Dados a CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS. 
SA  ,  como Responsável do Tratamento,  informa que os dados de caráter pessoal  identificativo (nome, apelido, 
NIF, correio eletrónico) que se comuniquem em virtude  da Promoção e em  particular no formulário da Promoção 
colocado na web www.cepsa.pt/orbitapromo (“Sitio Web”) serão incorporados num registo de tratamentos da 
titularidade da CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. com as seguintes finalidades: 
a) Gerir a sua participação no Sítio Web e na Promoção “Lubrificantes Cepsa nas Oficinas Órbita – 15 € em 

Combustível”. 
b) Tramitar os benefícios e vantagens que lhe sejam aplicáveis à Promoção.  
c) Remeter comunicações por correio eletrónico relacionadas com a sua participação e em particular para 

enviar o Cheque Oferta conforme as Bases legais da Promoção. 
d) Atender às incidências que possam ocorrer, quer seja enquanto ao uso do sítio web ou bem enquanto à 

própria participação na promoção. Poderá contactar com o Usuário/participante na suposição de que se 
detetaram ou existiram fundadas suspeitas em relação a uma possível fraude ou apresentação de 
identidade. 

e) No caso de, difundir a Promoção, os seus resultados, as fotografias e o nome dos vencedores em qualquer 
meio corporativo, assim como nas plataformas, canais e redes sociais nas quais a CEPSA PORTUGUESA 
PETRÓLEOS, S.A. tenha página ou perfil de titularidade, será previamente solicitado o consentimento do 
participante.   

f) Cumprir com as obrigações legais aplicáveis à CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. 

A participação na presente Promoção é voluntária e em caso de participação, adverte-se de que os tratamentos 
dos dados pessoais dos participantes da Promoção se realizam nos termos expostos nas presentes Bases Legais. 
Neste sentido, para o bom desenvolvimento da promoção será necessário que os dados pessoais dos participantes 
sejam verdadeiros, completos e atuais. Se os dados de carácter pessoal de um participante forem incertos, falsos, 
incompletos ou não estejam atualizados de maneira a que a identificação do participante seja impossível por 
meios razoáveis, a CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEO S.A. reserva-se no direito de  desqualificá-lo da promoção 
conforme o estabelecido nas Bases Legais, ficando livre de toda a responsabilidade a que isso diz respeito. 

Assim mesmo, informa-se o Participante que poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação ou 

supressão, limitação de tratamento, oposição, portabilidade e a opor-se a decisões individuais automatizadas, 

acreditando a sua identidade, na direção de correio eletrónico: derechos.arco@cepsa.com, ou, por correio 

postal para CEPSA – Portuguesa Petróleos S.A., Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 108 - 3.º, C.P. 1070-

067 Lisboa). O Cliente poderá dirigir qualquer tipo de reclamação em matéria de proteção de dados pessoais à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt), a Autoridade de Supervisão em Portugal. Mais 

informamos que a Cepsa nomeou um Encarregado de Proteção de Dados diante do qual poderá formular 

qualquer questão relativa ao tratamento dos seus dados pessoais, através do correio eletrónico 

dpo@cepsa.com, sob o assunto “Proteção de Dados”. 
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Para mais informação sobre o tratamento dos seus dados consulte a Política de Privacidade da Promoção 
disponível em www.cepsa.pt/orbitapromo. 

SEXTA:  DISPONIBILIZAÇÃO DO REGULAMENTO 

O simples facto de participar implica a aceitação integral deste regulamento (que pode ser consultado na página 

web da campanha e nas oficinas Órbita aderentes). 

Lisboa, 27 de junho de 2022. 
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ANEXO Nº 1 
RELAÇÃO DE OFICINAS ÓRBITA ADERENTES Á PROMOÇÃO 

OFICINA ÓRBITA Morada Código Postal Distrito

VIUVA LUCENA & FERREIRA Rua Tenente Espanca, 26 A/B 1050-223 Lisboa Lisboa

AUTO SILVA Rua Zona Industrial , nº 505 4525-540 Vila Maior Aveiro

STDA - PROENÇA & GONÇALVES EN 8 - Zona Industrial 1 - Cruz de Barro 2560-587 Torres Vedras Lisboa

GARAGEM SOLMAR Rua Alfredo da Cunha, 546 4450-022 Matosinhos Porto

LORDPNEUS Est. Nacional  209, nº 4461 4580-460 Lordelo Braga

KM8 Est. Nacional , 8 - 2 Nº 1 A - Casais Vale da Borra 2560-050 - A-dos-Cunhados - Torres Vedras Lisboa

ESAL Rua Prof. Francisco Gentil 2620-097 Póvoa Sto Adrião Lisboa

PNEUS COCHE (Alberto N. Santos) Av. Gomes Brandão, 172 4580-371 - Cavadas - Duas Igrejas - Paredes Porto

LAMYCAR EN 9 - Paúl 2560-250 Torres Vedras Lisboa

AUTO REPARADORA ARNELAS R. Central  do Ol ival, 501 4415-729 Olival Porto

RCO MOTOR Zona Industrial  de Abraveses 3517-157 Viseu Viseu

MJ  TECH AUTO EN 116 - Pinhal  dos Frades 2655-420 Ericeira Lisboa

NAR AUTO Rua Beato Francisco Pacheco, 31 - Correlhã 4990-285 Ponte Lima Viana do Castelo

HUGO & MARTINHO Av. João XXI - Pav. F - nº 1965 4770-754 Vermoim  - Vila Nova Famal icão Braga

COLUNAUTO, Lda. Rua Principal, 16, Val-De-Vez 2590-291 Sobral Monte Agraço Lisboa

SEGMENTUNICO Estrada Nacional, 9 - nº 49 2560-122 Ponte do Rol -  T. Vedras Lisboa

9AUTO OFICINA Estrada Nacional, 9 - Casal Alconde KM 66,5 2560-686 Torres Vedras Lisboa

PRIMEIREXITO Av. Andradre de Sousa (Ladeira do Rato) 8100-728 Loulé Faro

SR. LIMPINHO R. Engº Costa Matos - Armazém 12 - Valados - Relva 9500-680 Ponta Delgada (Açores) Açores

AUTO CARREIRA En 3 - S/N - S. Pedro de Santarém 2005-356 Santarém Santarém

TOTAL COORDENATION Rua dos Corticeiros, lote 18 2860-190 Alhos Vedros Setúbal

RUI POLICARPO LOURENÇO Rua dos Cabeços, Nº3 - Sevilheira 2565-359 Matacães Lisboa

JB Auto Zona Industrial  Seixo de Cadão, lote 11 5130-301 S. João da Pesqueira Viseu

Dr. SMART EN 252 - "Frente à Raporal" Bairro das Carvalhas - Rua da Republica- Arm.2 2870-686 Alto do Estanqueiro Setúbal

L & M Pneus de Nuno Miguel  de Jesus Verdi lheiro Rua da Azenha, 4 Seramena 2590-289 Sobral de Monte Agraço Lisboa

CILINDRO MITICO , LDA. ESTRADA DO ALCOMBAL, QUINTA DA PALMEIRA, PAVILHÃO D , S/N 2705-833 TERRUGEM Lisboa

Auto Cumieira Rua Dr. Amandio Figueiredo, nº 1841 - 5030-046 Cumieira - Santa Marta Penaguião Vila Real

Eduardo Manuel Dias Pedro Estrada Nacional, nº 102 - 5150 - 544 Vila Nova de Fôz Coa Guarda

Auto Mecânica Vale da Coa, Lda Zona Industrial , Lote 16 - 5150 - 645 Vila Nova de Fôz Coa Guarda

Car DL, LDA Sitio do Juncal, S/N -  6300 - 035 Arrifana - Guarda Guarda

Montijauto - Sociedade Unipessoal , Lda. RUA DOS MORTOS PELA PIDE, Nº3  - 2870-105 MONTIJO Setúbal

PAULO CARRIÇO ESTRADA REAL A , BASE   - QUINTA DA TAPADA , ARMAZÉM B -  2870-306 MONTIJO Setúbal

PNEUVIDÉM Rua da Variante, 2732, Pavilhão nº 3, Gondar 4835-549 Guimarães Braga

RIBALTORIGINAL, LDA Rua Tenente Coronel António Emidio Moreira Peixoto, nº 1363 4610-213 Felgueiras Porto

MARCIANO OLIVEIRA Parque Industrial  Vale do Forno, lote 19 3650-200 Vila Nova de Paiva Viseu


