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Termos e Condições: SORTEIO DO INQUÉRITO DE EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 
 
 
 
 
1. O Promotor é KFC Angola. 

2.  Ao participar no Inquérito de Experiência de Cliente, o participante concorda com os Termos e 
Condições descritos abaixo. 
 
3.  O Sorteio está aberto a todas as pessoas, maiores de 18 anos, no país participante, com um talão 
KFC válido, exceto as seguintes pessoas: 
 
3.1 A todos os colaboradores da KFC Angola. 
 
4.  Para participar do Sorteio: 
 
4.1  Os participantes devem preencher o inquérito de experiência de cliente KFC seguindo o link 
conforme exibido no recibo. Este link é acessível através de dispositivos com acesso a internet. 
 
 
4.2  Os participantes devem preencher o Inquérito de Experiência do Cliente no prazo de 7 dias a partir 
da data da compra, para se qualificar para participar do Sorteio no mês específico do Sorteio. 
 
4.3 Somente o inquérito totalmente preenchido se qualificará para participar no Sorteio. 
 
 
4.4 Cada participante pode preencher apenas um inquérito por mês. 
 
 
5. O prémio é de 1 Bucket de 9 Pedaços a ser ganho por mês,por loja KFC até que o sorteio seja 
encerrado no final de cada mês. 
 
 
6. Os vencedores serão selecionados aleatoriamente por meio de sorteio realizado pela Promotora ou 
por uma pessoa indicada pela Promotora. 
 
 
 
7.  Os vencedores serão selecionados aleatoriamente no 1º dia  de cada mês dos inquéritos 
submetidos nos meses anteriores, de todos os inquéritos concluídos na presença de um observador 
independente. Apenas os vencedores serão contactados, e os nomes dos vencedores serão publicados 
nas redes sociais (Facebook e Instagram), após consentimento dos próprios. 
 
8.   Os vencedores selecionados do Prémio de 1 Bucket de 9 Pedaços serão notificados via SMS usando 
os detalhes de contacto fornecidos no Inquérito de Experiência do cliente, dentro de quatro semanas 
após a data de cada sorteio. Se o Prémio for recusado ou não reivindicado pelo vencedor ou se o 
vencedor não puder ser contactado a partir dos dados fornecidos no seu envio dentro de 10 dias úteis 
das datas do sorteio, um vencedor substituto poderá ser sorteado a critério do Promotor e será 
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notificado pelo Promotor por SMS. O mesmo processo será seguido caso o vencedor substituto 
também recuse ou o Prémio, não seja reivindicado ou o vencedor substituto não possa ser contactado. 
 
 
9. O prémio não pode ser trocado e não é transferível, todos os vencedores terão que reclamar o seu 
prémio no prazo de 30 dias após o sorteio ter ocorrido em Angola ,e nesse momento, identificar-se 
com um documento de identificação Angolano. A falha em reivindicar o prémio ou a recusa ou 
incapacidade de cumprir o mesmo desqualificará o vencedor e um novo vencedor pode ser sorteado 
no seu lugar a critério exclusivo do Promotor. 
 
 
10. O Promotor terá o direito de encerrar a competição imediatamente e sem aviso prévio por 
qualquer motivo fora do seu controlo. No caso de tal decisão, todos os participantes concordam em 
renunciar a quaisquer direitos que possam ter em relação a esta promoção e reconhecem que não 
terão recurso contra o Promotor, seus agentes e funcionários. 
 
 
11.  O Promotor não se responsabiliza por qualquer falha no envio dum inquérito válido até a data de 
encerramento. 
 
 
12.  Inscrições incompletas ou ilegíveis, inscrições em massa, inscrições de terceiros e inquéritos que 
não satisfaçam integralmente os requisitos destes termos e condições serão desqualificados e não 
serão considerados. 
 
 

13.  A participação no concurso constitui a aceitação das regras do concurso e os participantes 
concordam no cumprimento das regras. 
 
 
14. A decisão dos Promotores é final e nenhuma correspondência será trocada. 
 
 
15.  Deverá fornecer o seu nome completo, endereço de e-mail e outras informações relacionadas ao 
participar neste Concurso. O Promotor e suas afiliadas irão recolher e usar seus dados pessoais listados 
aqui, conforme prescrito na Lei de Proteção de Informações Pessoais apenas para permitir a sua 
participação nesta competição e para atividades online relacionadas à competição. Os seus dados 
pessoais serão usados para inscrevê-lo neste concurso e, ao participar no concurso, concorda com a 
transferência, armazenamento e processamento dos dados em Angola, consentimento esse que pode 
ser retirado a qualquer momento mediante notificação por escrito ao Promotor . O Promotor manterá 
os seus dados pessoais para cumprir os propósitos para os quais foram recolhidos ou conforme exigido 
pelas leis ou regulamentos aplicáveis. O Promotor não usará os seus dados pessoais para outra 
finalidade sem antes obter a sua permissão. O Promotor não permitirá que terceiros usem as suas 
informações pessoais. 
 
A Promotora reserva-se ao direito de usar a voz, imagem, fotografia, nome e semelhança dos 
vencedores para publicidade, marketing ou material promocional sem compensação adicional ou aviso 
prévio ao vencedor. Ao participar do Sorteio , todos os participantes consentem com o uso da sua voz, 
imagem, fotografia e nome . No entanto, os participantes terão sempre o direito de recusar o acima 
citado. 
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16. Se o Promotor tiver motivos razoáveis para acreditar que um participante infringiu qualquer um 
destes termos e condições, o Promotor reserva-se o direito de desqualificar esse participante e 
selecionar um participante alternativo aleatoriamente nos inquéritos restantes completos, corretos e 
elegíveis recebidos antes da data de encerramento do concurso. 
 
 
17.  O Promotor não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro, omissão, interrupção, 
eliminação, defeito, atraso na operação ou transmissão, falha na linha de comunicação, roubo ou 
destruição ou acesso não autorizado, ou alteração de inscrições. O Promotor não se responsabiliza por 
quaisquer problemas ou mau funcionamento técnico de qualquer telefone,rede ou linhas telefónicas, 
sistemas informáticos online, servidores, etc. 


