
Termos e Condições do Evento Promocional 

Esta Promoção - ProArt and Digital Vision World Bundle (“Promoção”) é organizada pela 

ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”).  

 

1. A informação detalhada respetiva a como adquirir uma subscrição de seis meses do 

software Nucoda (“Subscrição”) e 60 dias de testes da ferramenta Filmworkz (“Trial") 

relativa a esta Promoção específica, a Notificação de Termos de Utilização da ASUS, e 

a Política de Privacidade da ASUS, constituem parte dos Termos e Condições deste 

Evento Promocional (“Termos e Condições”).  A Participação nesta Promoção depende 

da aceitação destes Termos e Condições. A ASUS pode, a qualquer altura, rever estes 

Termos e Condições e outras regras definidas pela ASUS. O Participante Elegível (como 

definido abaixo) estará sujeito a quaisquer revisões.  

2. A Promoção inicia a 28 de Outubro de 2020 (“Data de Início”) e termina a 28 de Março 

de 2021 (“Data de Fim”) (“Período Promocional:”). O período de resgate dos Cupões 

ASUS inicia-se a 16 de Novembro de 2020 e termina a 16 de Abril de 2021. O período 

de resgate para utilizar os Cupões ASUS recebidos e reclamar a Subscrição e o Trial 

terminará a 16 de Abril de 2021. 

3. A Promoção irá ter lugar na Europa, Médio Oriente e África (“Território da Promoção”) 

4. Pessoas que vivam no Território da Promoção e desejem participar nesta Promoção a 

partir da Data de Início concordam com o seguinte: 

A. Um Participante Elegível (como definido abaixo) deverá ter pelo menos 18 anos de 

idade e ser considerado um adulto, de acordo com as leis do país onde reside.  

B. O Participante (“Participante Elegível”) terá que adquirir os produtos ASUS 

elegíveis para esta promoção, nomeadamente PQ22UC, PA34VC, PA32UCX-PK, 

PA32UCX-K, PA32UC-K, PA329C, PA27UCX-K, PA27AC, PA24AC, 

PA32UCG, PA279CV, PA278QV, PA248QV ProArt Z490-Creator 10G e PA90 

(“Produtos Elegíveis”).  

C. O critério para seleção de um Participante Elegível é baseado na secção 3.D e 3.E 

destes Termos e Condições. A ASUS reserva o direito de verificar a validade de 

qualquer participação e a identidade de quaisquer Participantes Elegíveis, e de 

recusar a participação ou recusar a concessão de qualquer Subscrição e Teste por sua 

própria opção. 

D. Deve registar-se e/ou autenticar-se com a sua conta de Membro ASUS na página de 

resgate para ser elegível para participar da Promoção. 

E. Os seus Produtos Elegíveis têm que adquiridos durante o Período 

Promocional a partir de um vendedor participante 
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(https://www.asus.com/event/power-up-your-creativity) e tem que ser registado até 

16 de Abril de 2021, para obter uma Subscrição e o Trial. 

F. A cópia da fatura do Produto Elegível deverá também ser fornecida na página 

de reclamação da Subscrição. 

5. Deverá seguir os próximos passos para o resgate da Subscrição e Trial: 

A. Compra um Produto Elegível apresentado na página da campanha 

(https://www.asus.com/event/power-up-your-creativity) durante o Período da 

Promoção a um Concessionário Participante 

(https://www.asus.com/event/power-up-your-creativity) no Território da 

Promoção.  

B. Regista-te e/ou autentica-te com a tua conta de Membro ASUS na página de 

reclamação da Subscrição. 

C. Reclame o seu Cupão ASUS registando os Produtos Elegíveis e enviando uma 

cópia da fatura dos Produtos Elegíveis para a página de reclamação da 

Subscrição. 

D. A ASUS enviará os seus Cupões ASUS por e-mail no prazo de 20 dias úteis*, assim 

que a sua elegibilidade tenha sido confirmada. 

E. Obtenha o seu Cupão ASUS através da página https://web.filmworkz.com/asus 

para ativar a sua Subscrição e Trial. 

*Caso deseje saber o seu estado de elegibilidade, por favor, contacte a equipa de suporte 

da ASUS através deste link: support@asus-promotion.com 

6. Se encontrar algum problema, por favor contacte a ASUS através do link: 

support@asus-promotion.com 
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