
CAMPANHA GIVEAWAY COMIC COM PORTUGAL  

 

1. DEFINIÇÕES  

1.1. Campanha “Giveaway Comic Con Portugal”: denominação da campanha da SIBS. 

1.2. Participante: Todos os utilizadores MB WAY. A SIBS reserva o direito de verificar a 

elegibilidade dos participantes e pedir para que os mesmos se identifiquem, de forma a garantir 

a veracidade da participação. 

1.3. Promotora: SIBS Forward Payment Solutions, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 

nº 1 – 1649 – 031 Lisboa, registada com o número único de pessoa coletiva 505107546, na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, doravante “SIBS”.  

1.4. Prazo de Duração: A Campanha “Giveaway Comic Com Portugal” estará ativa entre o dia 7 

de dezembro de 2021 e o dia 8 de dezembro de 2021. 

 

2. PARTICIPAÇÃO  

2.1. Durante o período compreendido entre as 00h00 do dia 7 de dezembro de 2021 e as 23h59 

do dia 8 de dezembro de 2021, estará a decorrer um passatempo no Instagram do MB WAY em 

que um utilizador poderá ganhar bilhetes duplos para o Comic Con Portugal. 

2.2. Para ganhar, o participante tem de: (1) seguir a página de Instagram @_mbway; (2) 

partilhar o post do passatempo nas stories do seu perfil de Instagram e enviar um screenshot 

do story por mensagem privada para o Instagram @_mbway; (3) completar a frase “O meu 

herói preferido é ____ e vou levar o meu amigo _____ à Comic Con porque ____ .”, taggando 

outro utilizador.  

 

3. OFERTA  

3.1. Os 5 participantes que reunirem as condições acima descritas e os seus comentários tiverem 

o maior número de likes irão receber 5 bilhetes duplos, 1 bilhete duplo por participante. 

3.2. A distribuição dos bilhetes será realizada da seguinte forma: os 3 utilizadores com o maior 

número de likes nos seus comentários irão receber 3 bilhetes duplos para sexta-feira, dia 10 de 

dezembro de 2021, um bilhete duplo por participante; o 4º utilizador com o maior número de 

likes no seu comentário irá receber um bilhete duplo para sábado, dia 11 de dezembro de 2021; 

o 5º utilizador com o maior número de likes no seu comentário irá receber um bilhete duplo 

para domingo, dia 12 de dezembro de 2021.  

3.3 Em caso de 2 ou mais participações reunirem o mesmo número de likes, a atribuição do 

bilhete será dada de forma preferencial ao primeiro utilizador a enviar o screenshot da partilha 

do nosso post, por mensagem privada, para o Instagram @_mbway.  

 

 



4. OUTRAS CONDIÇÕES 

4.1. A SIBS reserva-se no direito de suspender parcial ou definitivamente a participação de 

participantes que incumpram qualquer das disposições constantes dos presentes Termos e 

Condições e todos os que considere terem um comportamento inadequado, que impossibilite a 

manutenção da sua participação na campanha. Neste caso, o participante não terá direito à 

correspondente devolução.  

4.2. Caso exista motivo atendível, a SIBS poderá introduzir, a qualquer momento, alterações a 

estes Termos e Condições, as quais serão efetivas após a sua publicação em www.mbway.pt. 

4.3. Qualquer pedido de esclarecimento adicional sobre a presente campanha deverá ser 

apresentado por escrito para o e-mail: mbway@sibs.pt. 

 

http://www.mbway.pt/
mailto:mbway@sibs.pt

