REGULAMENTO PASSATEMPO
“My Picanto”
O presente passatempo é promovido pela Kia Portugal em parceria com a MTV.
Responde pela concretização efetiva deste passatempo a MCK – Importação e Comércio Automóvel, Lda., pessoa coletiva nº 506824241, que decorrerá desde o dia 01 de maio de 2017
até ao dia 31 de dezembro de 2017.
1. Destinatários do passatempo:
Podem participar neste passatempo, todos os indivíduos residentes em Portugal com 18 ou
mais anos que reconhecem e aceitam todos os pontos do presente regulamento.
2. Período de duração do Passatempo
O passatempo terá início dia 01 de maio de 2017 até dia 31 de dezembro de 2017.
3. Prémio
O prémio será um Automóvel Usado (Semi Novo) Kia Picanto 1.0 CVVT 5MT LX.
4. Forma de participação
1. Aceder ao website do passatempo da Kia Portugal no URL www.mypicanto.pt
2. Participar fazendo Log In com a tua conta de Facebook
3. Personalizar e submeter o Kia Picanto para votação
4. Colecionar o máximo de códigos com pontos
5. Angariar o maior número de pontos na soma dos códigos inseridos e pontuação do júri
5. Mecânica do Passatempo e Pontuação
O presente passatempo está dividido em duas fases: Fase de Apuramento e Fase Final.
5.1 Fase de Apuramento
A Fase de Apuramento tem a duração de sete meses (de maio a novembro de 2017) e a Fase
Final de um mês (dezembro de 2017).
Durante a Fase de Apuramento, no final de cada mês será apurada uma participação para
a Fase Final.
No mês da participação, depois de submeter o Kia Picanto, o participante deve colecionar no
mínimo 40 pontos para que a participação seja considerada válida para avaliação do júri. Até
à decisão do júri, o participante poderá continuar a submeter códigos, mesmo que já tenha
atingido os 40 pontos.
No final de cada mês, os participantes que obtiveram no mínimo 40 pontos passam
automaticamente à fase de júri. Nesta fase, o júri tem 200 pontos para atribuir a um
máximo de três participantes. Poderá atribuir a pontuação máxima a apenas um participante ou
distribuí-la por duas ou três participações. Esta votação do júri é cumulativa com os pontos anteriormente conseguidos da inserção de códigos.

Fica apurado para a Fase Final o Kia Picanto (apenas um) que acumular o maior número de
pontos em cada mês. O valor total de pontos final é resultante do valor dos códigos mais pontos atribuídos pelo júri.

5.1.1 Fase de Apuramento - Participações não apuradas
No final de cada mês, depois da votação do júri e caso o participante não tenha sido apurado
para a Fase Final, poderá voltar a participar com a personalização atual ou realizar uma nova
personalização do Kia Picanto. Aquando da nova participação, a pontuação volta a 0 (zero)
pontos. O participante deverá colecionar os pontos referentes ao mês corrente da nova participação.
5.1.2 Fase de Apuramento - Participações apuradas
No final de cada mês será apurado apenas um vencedor, que fica automaticamente
selecionado para a Fase Final. No final do ano haverá 7 finalistas.
O vencedor será apurado através da soma dos códigos inseridos durante o mês + pontos
atribuídos pelo júri.
5.1.3 Fase de Apuramento - Limite de personalizações
Caso não sejam o vencedor do mês, os participantes podem alterar a sua participação e voltar
a submetê-la no mês seguinte. Podem também optar por submeter uma nova participação.
O vencedor do mês não poderá alterar em nenhum momento a personalização anteriormente
realizada ou fazer uma nova personalização.
5.1.4. Interregno do passatempo
Dois dias antes do último dia de cada mês, o passatempo é encerrado temporariamente para
que o juri possa avaliar e votar. Durante este interregno não é possível submeter novas participações nem alterar as participações já submetidas.
Até às 23:59 do último dia de cada mês será anunciado o vencedor desse mês.
5.2 Fase Final
A Fase Final terá 7 finalistas (um por cada mês) e decorrerá durante o mês de dezembro.
Nesta fase, os sete participantes terão 0 (zero) pontos. Ou seja, a pontuação somada
anteriormente não será contabilizada.
Nesta fase será apenas considerada a votação do júri para eleger o grande vencedor
do passatempo.
O júri terá à disposição 2000 pontos, a distribuir livremente pelos 7 finalistas.
5.2.1 Fase Final - Alterar a personalização
Logo que o participante seja eleito como vencedor mensal, fica apurado para a Fase Final, não
podendo fazer nenhuma alteração ao seu Kia Picanto.
6. Códigos para Pontuação
Existem três formas de colecionar códigos com pontos na Fase de Apuramento: através das
festas MTV Insomnia, realização de Test-Drive no Kia Picanto nos Concessionários Autorizados
da Kia Portugal e códigos disponíveis no Instagram da Kia Portugal, através da funcionalidade
Insta Stories.
6.1 Pontos MTV Insomnia

Entrada nas festas MTV = 60 pontos
(Cartões entregues à entrada das festas MTV Insomnia; Serão produzidos no total 40.000 códigos. Cada participante só poderá inserir até um máximo de 4 códigos por mês e um total de 12
códigos em toda a duração do passatempo)
Códigos do dia da festa MTV = 20 pontos
(Imagem emitida nos ecrãs das festas MTV Insomnia, sempre que existam; Serão emitidos no
total 12 códigos.)
6.2 Pontos Kia Portugal
Test Drives Kia Picanto = 60 pontos
(Cartão entregue pelo Concessionário após realização de Test Drive no Kia Picanto, mediante
pedido do participante. Cada participante só poderá utilizar um código desta categoria.)
Códigos Insta Stories = 20 pontos
(Imagem emitida no Instagram da Kia Portugal através da ferramenta “Insta Stories”, todas as
semanas.)
Cada código só pode ser utilizado uma vez por cada Facebook ID.
7. Júri
O Júri é composto por Artur Morna (Talent & Music Manager MTV), Fernando Figueiredo (Head
of Ad & Sales MTV) e Marta Caeiro (Head of Marketing MTV).
8. Limites de participação
Cada participante apenas poderá participar uma vez por mês, durante os meses de maio e novembro de 2017. Só poderá ser inserido um código de Test Drive por participante.
No que diz respeito aos códigos de entrada em festas MTV Insomnia, cada participante só
poderá inserir até um máximo de 4 códigos por mês e um total de 12 códigos em toda a duração do passatempo.
9. Entrega do prémio
A entrega do prémio será realizada na última festa da MTV Insomnia mediante a apresentação
dos dados fornecidos na participação do passatempo e tendo de se fazer acompanhar do seu
Cartão de Cidadão. A Kia Portugal não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega dos
prémios devido a dados incorretos.
10. Participações fraudulentas
A Kia Portugal reserva o direito de eliminar participações, caso seja detetada qualquer tipo de
atividade fraudulenta.
A Kia Portugal reserva o direito de atribuir pontuação a participações que sejam prejudicadas
por participações fraudulentas.
11. Privacidade
A Kia Portugal garante a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos. Só serão consideradas válidas respostas com todos os dados recebidos no presente Regulamento. Os dados recebidos serão processados e destinam-se ao tratamento deste passatempo, fins estatísticos e
da futura correspondência da Kia Portugal, sendo garantidos, nos termos da lei, os direitos de
acesso, retificação e eliminação, devendo para o efeito o titular dos dados ou seu legal representante.

O vencedor obriga-se desde já a ceder os direitos de imagem da personalização do veículo,
autorizando a sua reprodução em qualquer meio de comunicação audiovisual incluindo, mas
não limitado, a filmes, programas de televisão, programas de rádio, revistas e jornais.

12. Aceitação do Regulamento
A participação no Passatempo implica a aceitação total e incondicional dos termos e condições
do presente Regulamento. Todos os participantes autorizam automaticamente à Kia Portugal a
utilização dos dados para quaisquer fins de informação presente no Passatempo, bem como
comunicações futuras da marca, sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação.
13. Informações Adicionais
A Kia Portugal reserva-se no direito de, em caso de ser detetada alguma atividade fraudulenta
por parte do participante ao longo dos 7 meses de passatempo, anular automaticamente a sua
participação.
A Kia Portugal reserva-se no direito de excluir, sem aviso prévio, as participações efetuadas com
recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos, ou que violem as regras da comunidade da página de facebook da Kia Portugal. A Kia Portugal reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer
alguma atividade ilegal, fraudulenta ou algum fator externo, fora do controlo da organização,
que afete o bom funcionamento do Passatempo. Nestas circunstâncias, os participantes não
terão direito a qualquer tipo de compensação.
A Kia Portugal não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram após a
atribuição dos prémios aos participantes, nem tem qualquer responsabilidade por quaisquer
danos físicos sofridos pelos participantes aquando do gozo do prémio recebido.
A Kia Portugal não suportará quaisquer custos associados ao gozo dos prémios, para além dos
previstos.
A Kia Portugal exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda a natureza que
possam dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do
Passatempo, o defraudamento da utilidade que os utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em
particular, ainda que não de modo exclusivo, às falhas no acesso às distintas páginas e envios
de respostas de participação através da Internet. A Kia Portugal não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta
para efeitos do Passatempo.
Todas as formalidades constantes do presente Regulamento são absolutamente determinantes
para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respetiva preterição implicará
sempre a exclusão dos participantes.
O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos relacionados com a
evolução e logística do Passatempo. As novas condições do Regulamento serão aplicáveis a partir da sua publicação neste espaço que os participantes deverão consultar regularmente em
ordem a tomar conhecimento dos termos e condições aplicáveis.
Em casos omissos neste presente Regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela Kia Portugal. A Kia Portugal não se responsabiliza por erros gráficos.
Esclarece-se que a Kia Portugal apenas estará vinculada a prestar aos participantes as informações necessárias à verificação por estes do correto funcionamento do concurso nos termos
do presente Regulamento, não lhe sendo exigível a prestação de outras informações que extravasem tal verificação.
Se, por algum motivo alheio à Kia Portugal, não for possível atribuir um dos prémios, este não
será substituído por outro. Os prémios correspondentes à promoção objeto do presente Regulamento não poderão ser convertidos em dinheiro.
Lisboa, 30 de abril de 2017

