
Campanha Promocional “DStv Patrocina Jogos na TV Zimbo” 

13 de Outubro de 2016 

 

- Condições de participação - 

A MultiChoice Angola leva a cabo uma campanha promocional de vendas que visa 

a atribuição de ofertas atractivas especiais, exclusivamente a novos clientes. 

1ª 

(Publico Alvo) 

1. Esta campanha promocional de vendas destina-se a clientes que queiram aderir 

à DStv pela primeira vez. 

2. Os participantes desta campanha estarão sujeitos às Cláusulas Contratuais 

Gerais da Multichoice; uma cópia destas Cláusulas Contratuais Gerais encontra-se 

disponível em www.dstv.com. 

 

3. Participar nesta campanha e/ou aderir à oferta pressupõe a aceitação deste 

Regulamento e das Cláusulas Contratuais Gerais contidas no site referido no ponto 

anterior.   

2ª 

(Condições de participação da campanha) 

1. São elegíveis para participar desta campanha todos clientes que queiram 

aderir à DStv pela primeira vez, ou seja, que não sejam actuais subscritores 

do serviço DStv, e que tenham enviado a palavra “SIM” por SMS para o 

número 43788, em resposta ao anúncio publicitário televisivo exibido pela 

TV Zimbo.  

2. Os termos, condições e ofertas aqui dispostas não serão cumulativos com 

outras campanhas. 

  

http://www.dstv.com/


3ª 

(Condições de Validade das Participações) 

1. Serão consideradas válidas todas as participações que sejam registadas entre as 

00:00:00 horas do dia 19 de Outubro e as 23:59:59 horas do dia 23 de Outubro de 

2016 e que cumpram os requisitos constantes do presente Regulamento e das 

Cláusulas Contratuais Gerais. 

2. A validação das participações será feita pela MultiChoice Angola, sendo 

designadamente da sua exclusiva responsabilidade a monitorização da campanha 

e do sistema que servirá para registo dos adquirentes das ofertas. 

3. A MultiChoice Angola não será responsável pela impossibilidade de 

participação na campanha, devido a quebras e/ou avarias no sistema, bem como 

outras causas de força maior. 

4ª 

(Atribuição das Ofertas) 

1. Estão habilitados a participar todos os clientes que queiram aderir à DStv pela 

primeira vez, ou seja, que não sejam actuais subscritores do serviço DStv, e que 

tenham enviado a palavra “SIM” por SMS para o número 43788, em resposta ao 

anúncio publicitário televisivo exibido pela TV Zimbo. 

2. Os participantes serão contactados por telefone, por um representante da 

MultiChoice Angola.   

3. As ofertas são limitadas ao stock existente e sujeitas a alterações e/ou extensões 

do período, sendo que são válidas durante 7 dias após a exibição do spot 

publicitário na TV Zimbo, isto é até 25 de Outubro de 2016. 

  



As ofertas promocionais actualmente em vigor são os seguintes: 

Oferta Requisitos 
Documentação 

obrigatória 
Observações 

 

Aquisição de 

1 

descodificador 

HD por 3000 

AKZ (50% 

desconto) 

 

Subscrição de 

um pacote DStv 

Bué ou Grande 

Documento de 

identificação pessoal 
Para Novos Clientes 

Aquisição de 

1 

descodificador 

HD por 0 

AKZ (100% 

desconto) 

Subscrição de 

um pacote DStv 

Bué ou Grande 

Documento de 

identificação pessoal + 

cartão de Cliente do 

serviço actual e talão do 

Multicaixa OU factura do 

serviço actual em nome 

do Cliente sempre com 

salvaguarda de cópia em 

arquivo físico 

Para Novos Clientes que 

tenham serviço 

concorrente activo ou 

desligado há menos de 15 

dias no momento da 

adesão aos serviços DStv  

5ª 

(Comunicação aos Participantes) 

1. Durante o contacto directo com a MultiChoice Angola, os participantes serão 

informados sobre as ofertas em vigor bem como da forma e local de adesão. Ainda 

por telefone, ser-lhes-ão exigidos os seguintes dados pessoais: nome completo, 

número de BI/ carta de condução ou passaporte, morada ,número de telefone e 

número de cliente do serviço actualmente em uso, se aplicável. 

2. No caso de não se conseguir entrar em contacto com os participantes os mesmos 

perderão o direito de beneficiar das ofertas. 

6ª 

(Adesão às ofertas) 

Sendo o participante menor de 18 anos, e tendo a sua participação sido autorizada 

pelos seus pais ou tutor legal, a adesão às ofertas deverá ser assinada por um dos 

progenitores ou tutor legal, acompanhada de fotocópia da cédula pessoal ou do 

Bilhete de Identidade do menor. 



7ª 

(Dados Pessoais) 

Ao aderir às ofertas, os participantes consentem expressamente o processamento, 

por parte da organização, dos dados pessoais fornecidos pelos mesmos, 

concretamente nome, idade, morada, código postal, localidade, telefone e e-mail, 

nos seguintes termos: 

1.O participante aceita que o fornecimento dos dados é necessário e 

obrigatório para efeitos de processamento da adesão. 

2.O participante autoriza a utilização dos dados recolhidos nesta promoção 

para acções de marketing a desenvolver no futuro pela organização relativas 

aos seus respectivos produtos e serviços. Caso o participante não pretenda 

ser contactado em futuras campanhas promocionais deverá enviar um email 

para dstvangola@ao.multichoice.com. 

3.A organização respeita a privacidade dos Participantes desta campanha, 

pelo que se compromete a usar a tecnologia de forma transparente e no 

estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e pela 

reserva da intimidade da vida privada e familiar dos mesmos; os dados 

pessoais recolhidos no âmbito desta campanha serão tratados como privados 

e confidenciais; não serão revelados a outros indivíduos ou organizações, 

salvo disposição legal em contrário ou expressa autorização dos próprios 

participantes. Os dados serão guardados em servidores com acesso 

controlado e limitado por códigos. 

4.A organização garante aos participantes o acesso, rectificação e 

cancelamento aos seus dados pessoais que assim o desejem e o comuniquem 

pelo email dstvangola@ao.multichoice.com. 

 

8ª 

(Disposições Gerais) 

1. A organização reserva-se ao direito de eliminar qualquer participante que esteja 

de alguma forma a violar o presente regulamento. 

mailto:dstvangola@ao.multichoice.com
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2. Esta campanha, o presente Regulamento, bem como todos os direitos e 

obrigações resultantes serão reguladas pela legislação Angolana. 

3. A organização reserva-se ao direito de, a qualquer momento, ajustar/alterar as 

regras da campanha, bem como a cancelá-lo ou suspendê-lo, desde que o informe 

e justifique com a devida antecedência. 

4. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização e 

das suas decisões não caberá recurso. 

9ª 

(Dúvidas e informações) 

1. Este regulamento, tal como outras informações está disponível no Site Web 

www.dstv.com. 

2. Os participantes poderão solicitar esclarecimentos sobre a campanha em 

apreço junto do seguinte e-mail dstvangola@ao.multichoice.com . 

http://www.dstv.com/
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