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BASES LEGAIS DA CAMPANHA "CONTINUA A APRENDER!"
1. DEFINIÇÕES
Campanha: significa a Campanha "Continua a Aprender!" organizada pela YAMAHA
MUSIC GmbH Ibérica, filial em Espanha (de agora em diante, "Yamaha"), sujeito aos
termos e condições descritos nas presentes bases.
Cliente: significa qualquer pessoa física com idade superior a 18 anos ou qualquer
pessoa coletiva que tenha adquirido, pelo menos uma unidade, a um Distribuidor do
Produto durante o Período de vigência.
Distribuidor oficial que aderiu à Campanha: de agora em diante, Distribuidor. Significa
o distribuidor que se encontra autorizado pela Yamaha a efetuar a venda dos seus
produtos e que participa na presente Campanha. Pode consultar a lista de
Distribuidores na seguinte página:
https://pt.yamaha.com/pt/news_events/2020/continua_a_aprender_com_a_Yamaha.ht
ml

Oferta da Campanha: significa o acessório Yamaha que será dado gratuitamente ao
Cliente aquando da compra do Produto. Todos os Produtos e Ofertas relacionados com
a Campanha encontram-se listados na Secção 6 das presentes bases.
Página da Campanha: significa o site disponível para esta Campanha na seguinte
página:
https://pt.yamaha.com/pt/news_events/2020/continua_a_aprender_com_a_Yamaha.ht
ml

Produto da Campanha: significa cada um dos produtos participantes na Campanha e
com os quais, aquando da sua venda ao Cliente, a Yamaha dará a Oferta correspondente
através do Distribuidor que efetuou a venda. Todos os Produtos e Ofertas relacionados
com a Campanha encontram-se listados na Secção 6 das presentes bases.
Sistemas SilentTR da Yamaha: são as tecnologias ou avanços desenvolvidos pela
Yamaha para facilitar e aumentar as utilidades práticas e criativas de um instrumento.
Os referidos avanços tecnológicos podem ser incorporados no instrumento
(instrumentos de arco SilentTR, Pianos SilentTR) ou podem ser acrescentados após o
fabrico (Silent BrassTR).
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Telefone de Apoio ao cliente: significa o número de telefone +351 215 957 316 . O horário
de atendimento ao público será das 9h00 às 18h00, de segunda a quinta-feira, e sextafeira das 9h00 às 14h00.

2. ORGANIZADOR
A Campanha é organizada pela Yamaha, com o NIF: W0047289D, com sede social na
Carretera de la Coruña, Km 17.200, Las Rozas de Madrid, Madrid, código postal 28231,
em colaboração com os Distribuidores oficiais da Yamaha.

3. ÂMBITO TERRITORIAL
A Campanha será realizada a nível nacional, em todo o território Português,
exclusivamente para participantes com idade superior a 18 anos.

4. PERÍODO DE VIGÊNCIA
São elegíveis para a Campanha todos os Clientes que fizerem um pedido a um
Distribuidor entre o dia 01 de junho de 2020 e o dia 31 de julho de 2020, inclusive.

5. OBJETO DA CAMPANHA
O objeto da Campanha é promover os instrumentos com os sistemas Silent da Yamaha,
através da oferta de acessórios Yamaha, os quais se encontram descritos na Secção 6
abaixo, aos Clientes que preencham as condições e requisitos estabelecidos nas
presentes bases.
A Campanha não é acumulável com outras ofertas ou campanhas.

6. PRODUTOS E OFERTAS DA CAMPANHA
Os produtos participantes na Campanha e as Ofertas correspondentes, de acordo com
o instrumento adquirido pelo Cliente, são apresentados na tabela abaixo:

INSTRUMENTO
Trompete
Fliscorne
1

INSTRUMENTOS DE SOPRO DE METAL
MODELO COMPRADO (da
ACESSÓRIO YAMAHA DE
1
mesma série ou superior)
OFERTA
YTR6335RC
Silent Brass SB7X
YFH631G
Silent Brass SB6X

Consideramos como sendo modelos da mesma série, os instrumentos que correspondem ao primeiro número da
referência (Trompete Série 6, Fliscorne Série 6, Trombone Série 4, Trompa Série 5, Bombardino Série 3 e Tuba
Série 1).
Consideramos como sendo modelos de série superior: Trompetes Série 6, 8 e 9; Fliscornes Série 6 e 8; Trombones
Série 6 e 8; Trompas Série 6 e 8; Bombardinos Série 6 e 8; Tubas Série 2, 3, 6 e 8.
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Trombone
Trompa
Bombardino
Tuba

YSL445GECN
YHR567
YEP321
YBB105

Silent Brass SB5X
Silent Brass SB3X
Silent Brass SB2X
Silent Brass SB1X

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1. Irão participar de forma automática e gratuita na Campanha, todas as pessoas
físicas com idade superior a 18 anos ou pessoas coletivas que comprem pelo menos
uma unidade do Produto a um Distribuidor durante o Período de vigência. Os clientes
que fizerem uma ou mais compras de pelo menos uma unidade de Produto a um
Distribuidor durante o Período de Vigência e que não se oponham, por escrito, à sua
participação automática na Campanha, aceitarão as presentes bases legais a partir do
momento em que solicitarem a Oferta da Campanha.
7.2. Sem limitar os direitos dos Clientes, a Yamaha reserva-se o direito de fazer
alterações às presentes bases e de tomar as medidas adequadas para resolver disputas
ou dificuldades que possam surgir durante a Campanha, sempre que tal se justifiquem,
não prejudiquem indevidamente os Clientes e sejam devidamente publicadas na Página
da Campanha.

8. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO
Pela compra, feita pelo Cliente, de um Produto da Campanha a um Distribuidor, este irá
dar ao Cliente, em nome da Yamaha, a Oferta correspondente ao Produto específico no
prazo máximo de 3 meses.
Se o Cliente comprar vários Produtos, o Distribuidor, em nome da Yamaha, irá dar ao
Cliente o número de Ofertas equivalentes aos Produtos adquiridos.
O Distribuidor terá de comprovar a venda do Produto à Yamaha, e a Yamaha enviará a
Oferta correspondente ao Distribuidor para que este a entregue ao Cliente.

9. ENTREGA DA OFERTA
A entrega da Oferta ao Cliente será feita pelo Distribuidor, em nome da Yamaha, num
prazo máximo de 3 meses após a compra do Produto, de acordo com a disponibilidade e
possibilidades de transporte no momento da entrega.

10. TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SITE
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São igualmente aplicáveis todos os termos e condições padrão de utilização do site e
dos seus serviços, os quais se encontram acessíveis na seguinte página:
https://pt.yamaha.com/pt/terms_of_use/.

11. APOIO AO UTILIZADOR
Caso o Cliente tenha algum pedido ou pergunta, poderá contactar o número de Apoio ao
cliente

