
SORTEIO DO INQUERITO DE SATISFACAO DO CLIENTE 

Termos e Condições: 

1. O Promotor é KFC, Lda. 

2. Ao participar do inquérito da satisfação do 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 
recibo KFC válido, excepto as seguintes pessoas: 

3.1 Directores, membros, parceiros, agentes, funcionários, consultores, franqueados ou 
funcionários franqueados, directores, membros, parceiros, agentes, da KFC, Lda. ("o Promotor") 

3.2 Pessoas que não são residentes legais e/ou cidadãos legais do país participante, 

3.3 Cônjuge, parceiro de vida, pai, filho, irmão, irmã, parceiro de negócios, fornecedor ou 
qualquer prestador de serviços de marketing em relação ao Sorteio ou competição promocional, 
ou qualquer outra pessoa que directa ou indirectamente controle ou seja controlada pelo 
Promotor ou fornecedores de bens ou serviços relacionados com este Sorteio ou competição ou 
associados de quaisquer pessoas especificadas em 2.1 acima. 

4. Para participar do Sorteio: 

4.1 Os participantes devem preencher o inquérito da satisfação do cliente KFC seguindo o link 
exibido no recibo de caixa. Este link é acessível através de dispositivos habilitados para internet. 

4.2 Os participantes devem preencher o inquérito da satisfação 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 a pesquisa totalmente preenchida se qualificará para participar do Sorteio. 

4.4 Cada participante pode preencher apenas uma pesquisa por mês. 

5. O prémio é de 3 x 5000MZM em dinheiro a ser ganho por mês, até que o sorteio seja encerrado 
a critério dos promotores. 

6. Os vencedores serão seleccionados aleatoriamente por meio de sorteio realizado pela 
Promotora ou por pessoa indicada pela Promotora. 

7. Três Vencedores serão seleccionados aleatoriamente no dia 1º de cada mês para as inscrições 
dos meses anteriores, de todas as inscrições da pesquisa concluídas na presença de um 



observador independente. Somente os vencedores serão contactados e os nomes dos vencedores 
serão publicados no site www.kfc.co.za, se consentirem. 

8. Os vencedores seleccionados do PrêmioemDinheiro 5000MZM serão notificados via SMS 
usando os detalhes de contacto fornecidos na Pesquisa de Experiência do Convidado dentro de 
28 dias das datas do sorteio. Se o Prémio for recusado ou não for reclamado pelo vencedor ou se 
o vencedor não puder ser contactado a partir dos dados fornecidos em seu envio dentro de 10 
dias úteis das datas do sorteio, um vencedor substituto poderá ser sorteado a critério do Promotor 
e será notificado pelo Promotor por SMS. O mesmo processo será seguido caso o vencedor 
substituto também recuse ou o Premio não seja reivindicado ou o vencedor substituto não possa 
ser contactado. 

9. O prémio não é permutável e intransferível e todos os vencedores terão que reclamar seu 
prémio no prazo de 30 dias após o sorteio ter ocorrido na África do Sul e, nesse momento, 
identificar-se com um BI Moçambicano ou carta de condução ou passaporte e assinar um recibo 
de qualquer prémio recebido ou fornecer um endereço em Moçambique ou outro meio pelo qual 
o prémio possa ser entregue a eles. A falha em reivindicar o prémio ou a recusar ou incapacidade 
de cumprir o mesmo, desqualificará o vencedor e um novo vencedor pode ser sorteado sem seu 
lugar a critério exclusivo do Promotor. 

10. Todos os riscos dos prémios passam para o vencedor após a notificação de ter ganho um 
prémio. Sempre que necessário, o vencedor deve assegurar que todos os prémios estejam 
segurados contra todos os riscos, incluindo danos ao prémio, bem como danos a propriedades e 
pessoas de terceiros. Tal seguro é por conta do vencedor e nem o Promotor nem qualquer outra 
parte associada à competição serão responsáveis pelos custos do mesmo ou serão 
responsabilizados caso tal seguro não esteja em vigor. 

11. O Promotor terá o direito de encerrar a competição imediatamente e sem aviso prévio por 
qualquer motivo além de seu controle que o exija. Em caso de rescisão, 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. 

12. No caso de premiação em dinheiro, a fim de cumprir os requisitos legais, o vencedor deverá 
apresentar comprovante de identidade, comprovante de endereço, comprovante de conta 
bancária e regista da em nome do vencedor, bem como certidão de quitação de impostos ou 
qualquer outros documentos geralmente exigidos pelos bancos nos termos da Lei. Se o vencedor 
não puder ou não quiser fornecer o mesmo, o prémio será perdido e a Promotora se reserva o 
direito de seleccionar outro vencedor do prêmio que terá que cumprir este requisito. 



13. O Promotor não se responsabiliza por qualquer falha de enviar uma inscrição válida até a 
data de encerramento. 

14. Inscrições incompletas ou ilegíveis, inscrições em massa, inscrições de terceiros e inscrições 
que não satisfaçam integralmente os requisitos destes termos e condições serão desqualificadas 
e não serão consideradas. 

15. A Promotora, seus agentes e/ou distribuidores reservam-se o direito de substituir o Prémio 
(ou qualquer parte dele) por um prémio ou prémios de valor monetário equivalente ou superior 
se isso for necessário por motivos alheios ao seu controle sem notificação prévia. 

16. O Promotor reserva-se o direito de prorrogar, alterar ou retirar o Sorteio em Dinheiro de 
5000MZM ou qualquer parte dele sem aviso prévio ou compensação quando isso se deva a 
circunstâncias fora de seu controle. 

17. A participação no concurso constitui a aceitação das regras do concurso e os participantes 
concordam em cumprir as regras. 

18. A decisão dos Promotores é final e nenhuma correspondência será realizada. 

19. Você deverá fornecer seu nome completo, endereço de e-mail e outras informações 
relacionadas ao participar deste Concurso. A Promotora e suas afiliadas colectarão e usarão seus 
dados pessoais lista do aqui conforme prescrito na Lei apenas para permitir sua participação 
nesta Competição e para actividades online relacionadas à Competição. Seus dados pessoais serão 
usados para inscrevê-lo neste Concurso e, ao participar do Concurso, você concorda com a 
transferência, armazenamento e processamento dos dados em Moçambique, consentimento esse 
que pode ser retirado a qualquer momento mediante notificação por escrito ao Promotor. O 
Promotor manterá seus dados pessoais para cumprir os propósitos para os quais foram colectados 
ou conforme exigido pelas leis ou regulamentos aplicáveis. O Promotor não usará seus dados 
pessoais para finalidades diferentes sem antes obter sua permissão. O Promotor não permitirá 
que terceiros usem suas informações pessoais. 

A Promotora reserva-se o direito de usar a voz, imagem, fotografia, nome e semelhança dos 
vencedores para publicidade e em publicidade, marketing ou material promocional sem 
compensação adicional ou aviso prévio ao vencedor. Ao participar do Sorteio em Dinheiro no 
valor de 5000MZM, todos os participantes consentem com o uso de sua voz, imagem, fotografia, 
nome e semelhança. No entanto, os participantes terão sempre o direito de recusar o acima. 

20. 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 seleccionar um participante alternativo aleatoriamente das inscrições restantes completas, 
correctas e elegíveis recebidas antes a Data de Fechamento. 

21. Todos os participantes indemnizarão o Promotor, suas agências de publicidade, consultores, 
fornecedores e agentes nomeados contra todas e quaisquer reclamações, danos ou perdas 
resultantes de sua participação neste Concurso decorrentes de actos negligentes ou omissões do 
Promotor. 

22. O Promotor não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro, omissão, interrupção, 
apagamento, defeito, atraso não operação ou transmissão, falha na linha de comunicação, roubo 
ou destruição ou acesso não autorizado, ou alteração de inscrições. O Promotor não é responsável 
por quaisquer problemas ou mau funcionamento técnico de qualquer rede telefónica ou linhas 
telefónicas, sistemas de computador online, servidores ou provedores, equipamentos de 
informática, software, falha de qualquer e-mail ou entrada a ser recebida pelo Promotor por 
conta de problemas técnicos, erro humano ou congestionamento de tráfego na Internet ou em 
qualquer site, ou qualquer combinação deles, incluindo qualquer lesão ou dano ao seu 
computador ou de qualquer outra pessoa relacionado ou resultante da participação neste 
Concurso ou do download de qualquer material deste Concurso. 


