
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 

VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO | Ação Somos Pais e Agora? 

Kiitos4All & EMISE de 05.Dezembro.2022 

 

1 – Objeto e Âmbito  

 

TD.Central Distribuição e Comércio Unipessoal, com sede na Zona Industrial, Rua 

13, 7400-203 em Ponte de Sor, com o NIPC 513236627, adiante designada por 

TD.Central, disponibiliza no âmbito da Ação “Somos Pais, E Agora? Kiitos4All & 

EMISE” – os VALES DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO”, nos termos e 

condições previstos no presente regulamento. 

 

O presente Regulamento estabelece as regras de utilização nas quais a TD.Central põe 

à disposição dos pais, encarregados de educação, cuidadores e/ou representantes 

legais presentes na Ação “Somos Pais, E Agora? Kiitos4All & EMISE”, o Vale Desconto 

10% Tudo Distribuição. 

A TD.Central reserva-se o direito de modificar livremente a presente informação de 

modo a adequá-la à legislação aplicável, sem necessidade de qualquer pré-aviso.  

 

2 – Destinatários 

 

2.1. Todos os pais, encarregados de educação, cuidadores e/ou representantes legais 

presentes na Ação “Somos Pais, E Agora? Kiitos4All & EMISE de dia 05 Dezembro 

2022. 

2.2. A TD.Central reserva-se o direito de proceder à anulação e retenção do VALE 

DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO a todos os pais, encarregados de educação, 

cuidadores e/ou representantes legais que violem as regras previstas neste 

Regulamento e/ou que considerem ter, de acordo com o seu exclusivo critério, um 

comportamento inadequado, abusivo, fraudulento e/ou prejudicial ao correto uso do 

Vale em questão. 

2.3. Ao utilizarem o VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO os pais, 

encarregados de educação, cuidadores e/ou representantes legais concordam com o 

presente Regulamento e aceitam sujeitar-se integralmente e sem reservas aos mesmo. 

 

3 - Validade 



 
 
 
 
 
 

3.1. O VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO tem validade até 31 Dezembro 

2022. 

 

 

4 - Funcionamento do VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO 

 

4.1. O VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO, permite aos pais, encarregados 

de educação, cuidadores e/ou representantes legais presentes na Ação “Somos Pais, 

E Agora? Kiitos4All & EMISE” usufruir de um Desconto de 10% em compras de produtos 

alimentares comercializados na loja da Tudo Distribuição, excepto bebidas alcoólicas e 

de teor alcoólico. 

4.2. O VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO não pode ser reembolsado ou 

trocado, alterado ou vendido a terceiros. 

4.3. Foram oferecidos pela TD.Central aos pais, encarregados de educação, cuidadores 

e/ou representantes legais presentes na Ação “Somos Pais, E Agora Kiitos4All & Emise” 

30 (trinta) VALES DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO devidamente protegidos por 

um sistema de handling codificado através do código de barras, tornando-os únicos e 

invioláveis.  

 

5 - Alterações 

 

5.1. A TD.Central reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as condições 

deste VALE DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO, comprometendo-se a divulgar, 

com antecedência suficiente, as novas regras no presente Regulamento, pelo que os 

pais, encarregados de educação, cuidadores e/ou representantes legais deverão 

consultar o mesmo durante a validade do Desconto. 

5.2. A TD.Central reserva-se, igualmente, o direito de suspender ou cancelar parcial ou 

totalmente os VALES DESCONTO 10% TUDO DISTRIBUIÇÃO designadamente, caso 

ocorram circunstâncias de força maior, de que dará conhecimento aos pais, 

encarregados de educação, cuidadores e/ou representantes legais.  

 

6 – Disposições Gerais 

 



 
 
 
 
 
6.1. Qualquer situação omissa não prevista no presente Regulamento será apreciada e 

decidida pela TD.Central, única entidade competente para o efeito.  

 

7 – Esclarecimentos 

 

7.1. Se tiver alguma questão relativa ao presente Regulamento e/ou funcionamento do 

mesmo, solicitamos que, por favor, nos envie uma mensagem via e-mail para: 

info@tudodistribuicao.com. 
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