SISTEMA DE PONTOS EVERY ZONE
Regulamento e Condições de Participação

A SDSR – SPORTS DIVISION SR, S.A., sociedade anónima, com o número único de matrícula
e de pessoa coletiva 503.646.776, com o capital social de € 3.150.000,00, com sede na Rua
João Mendonça, n.º 505, Senhora da Hora, Matosinhos (doravante Sport Zone), disponibiliza
um sistema que visa recompensar os clientes finais da Sport Zone pela sua fidelidade e
atividade desportiva, o qual se traduz na obtenção de pontos que, a partir de um determinado
número, poderão ser trocados por vouchers (descontos, produtos ou serviços) nos termos e
condições previstas nas seguintes normas.

1. Objetivo e Condições de adesão

1.1. O Sistema de Pontos Every Zone tem como objetivo dinamizar e premiar os utilizadores
da plataforma Every Zone da Sport Zone, em www.everyzone.sportzone.pt ou na App
Every Zone disponível nas versões IOS e Android.
1.2. O Sistema de Pontos Every Zone destina-se aos utilizadores do Every Zone (a partir de
agora denominado de EZ em Portugal que procedam ao seu registo na Plataforma EZ.

1.3. Para participar no Sistema de Pontos EZ, o utilizador deve ser titular do cartão Sport Zone,
o qual poderá ser obtido gratuitamente em qualquer loja Sport Zone. A utilização do cartão
Sport Zone pressupõe o conhecimento e a aceitação expressa das respetivas condições de
utilização.
1.4. A participação no presente Sistema de Pontos implica a aceitação integral dos termos e
condições descritas no presente regulamento.
2. Obtenção de Pontos

2.1. Os pontos poderão ser obtidos através da realização de:
a) Treinos de Running e Cycling;
b) partilha dos treinos efetuados com o Every Zone nas Redes Sociais;
c) organização de Eventos na plataforma EZ;
d) convites com registo efetivo de amigos;

e) cumprimento dos desafios lançados pela EZ.
2.2. Dentro de cada atividade os pontos são distribuídos em concordância com as alíneas
anteriores.
a)
Running
(Entre 1 a 5 Km) 50 Pontos
(Entre 5 a 10 Km) 100 Pontos
(Mais de 10 Km) 150 Pontos
Cycling
(Entre 5 a 10 Km) 50 Pontos
(Entre 10 a 15 Km) 100 Pontos
(Mais de 15 Km) 150 Pontos
b) 50 Pontos
c) 70 Pontos
d) 60 Pontos
e)
Fácil – 50 Pontos
Médio – 100 Pontos
Difícil – 150 Pontos
2.3. Os pontos gerados através da atividade realizada conforme descrito nos números 2.1. e
2.2. têm validade de 1 (um) ano a contar da data em que são atribuídos. Por atividade geradora
de pontos, entende-se todas as ações que sejam identificadas na página:
http://.everyzone.sportzone.pt/pontos/como-funciona
2.4. Os pontos acumulados pelos utilizadores do EZ poderão ser trocados por prémios, melhor
indicados no catálogo em vigor a cada momento, como por exemplo, vouchers de desconto,
serviços, ou experiências, etc
2.5. A Sport Zone reserva-se ao direito de efetuar alterações a este catálogo bem como ao
valor de pontos gerado em qualquer atividade, assumindo a obrigação de informar os
utilizadores sobre as referidas alterações, disponibilizando a versão atualizada em cada
momento, no site e nas Lojas Sport Zone.
2.6. Regras para validação das atividades geradoras de pontos:
2.6.1. Registo de atividade:
a) Controlo por velocidade média e instantânea no treino.
b) Número máximo de 7 treinos por semana.
c) Número máximo de 2 treinos diários.
d) Os valores estipulados foram definidos e estudados com base em dados reais.

e) No Running, o valor máximo é 2,5 min/km e mínimo 12 min/km.
f) No Cycling, o valor mínimo é 5 km/h e o máximo 24 km/h.
2.6.2. Partilha de treinos: Número máximo de 7 partilhas de treinos semanais e 2 treinos
diários.
2.6.3. Registo de Amigos: Só é possível gerar pontos com esta ação se os utilizadores
seguirem o seguinte processo: Envio do convite através da opção na plataforma ou partilha do
link nas Redes Sociais, entrada do novo utilizador através do link gerado e criação de conta
através da opção “Criar Conta” na página principal do EZ.
2.6.4. Criação de Evento: Para a atribuição de pontos é necessário que o evento seja criado
pelo utilizador na área de eventos da plataforma, tendo o mesmo que ser validado pelo EZ e
ainda conter no mínimo 7 (sete) participantes.
2.6.5. Desafios: Cada desafio irá ter um número de pontos associado ao grau de dificuldade
para cumprimento desse mesmo desafio. Para a atribuição de pontos o utilizador deve aderir
ao desafio, através da respetiva aplicação ou do website, e no início de cada treino deve
selecionar a opção “Aderir” ao desafio em que pretende participar e cumprir as regras do
respetivo desafio.
2.7. A Sport Zone manterá, num registo automatizado, o saldo de pontos correspondentes a
cada conta, o qual poderá ser consultado através da sua área reservada de pontos em
http://everyzone.sportzone.pt/pontos. Para o efeito, o utilizador deverá estar previamente
registado conforme melhor indicado na cláusula 1.2.
2.8. Irão ser contabilizados dois tipos de pontos:
a) Os pontos totais (número de pontos gerados pelos utilizadores desde o momento
zero); e
b) Os pontos disponíveis que são os pontos que poderão ser convertidos em prémios.
(Pontos Totais–Pontos Rebatidos = Pontos Disponíveis).

2.9. Para quaisquer esclarecimentos relativamente à atribuição de pontos os utilizadores
poderão utilizar o email cliente@sportzone.pt ou ainda a Linha de Apoio ao Cliente (808 100
006) conforme melhor indicado no final da página principal do EZ.
3. Rebatimento de Pontos

3.1 Entende-se por rebatimento de pontos a troca dos mesmos por prémios incluídos no
Catálogo EZ.
3.2 O rebatimento de pontos implica necessariamente, e em todos os casos, a diminuição do
saldo de pontos do utilizador disponíveis na plataforma, em igual número aos pontos utilizados
no rebatimento. Os pontos totais mantêm-se inalterados.
3.2 Os pontos atribuídos não poderão, em caso algum, ser trocados por dinheiro.

3.3 Conforme indicado na cláusula 2.5 supra, o número de pontos necessário para rebater
cada prémio, constará no catálogo em vigor a cada momento e disponível na página
http://everyzone.sportzone.pt/pontos e nas Lojas Sport Zone.
3.4. Para efetuar a troca de Pontos pelos prémios, o utilizador tem de ser titular de um cartão
Sport Zone válido, conforme indicado na cláusula 1.3 supra, associado à conta da Plataforma
EZ. A associação pode ser efetuada na área de Perfil do utilizador, ou no momento de troca
dos pontos pelos prémios.
3.5. Cada rebatimento de pontos dará direito ao voucher correspondente. Os vouchers são
nominativos, incluem o número do cartão Sport Zone do utilizador e a respetiva validade e
poderão ser limitados ao stock existente. Esgotada a data de validade o voucher não poderá
ser utilizado, nem os pontos ressarcidos.
3.6. Após a troca dos pontos pelo voucher correspondente, este ficará visível e disponível na
área pessoal do utilizador em “Os meus vouchers”, no website do EZ
http://everyzone.sportzone.pt/pontos/vouchers ou na própria Aplicação móvel na área “Os
meus vouchers”.
3.7. Cada voucher gerado apenas pode ser utilizado uma vez.
3.8. O voucher tem validade de 7 (sete) dias, após a respetiva conversão dos Pontos, pelo que
o utilizador dispõe do mesmo prazo para a utilização do voucher nas lojas Sport Zone.
3.9 O voucher irá estar disponível para consulta/utilização na tab “Os meus Vouchers”.
3.10. Cada voucher está limitado a uma geração e a uma utilização.
4. Utilização de Vouchers

4.1. Os vouchers podem ser utilizados nas lojas físicas Sport Zone, na loja Online Sport Zone,
ou, no caso de experiências, nos locais onde as experiências decorrerem.
4.2. Na loja Física, o utilizador deve entregar o voucher no momento do pagamento, sendo
inserido em cartão Sport Zone o valor correspondente ao desconto presente no voucher. O
Voucher pode ser impresso pelo utilizador, ou pode ser facultado ao funcionário da Loja
através da área “Os meus vouchers” na Aplicação do telemóvel do utilizador.
4.3. Na loja Online, para usufruir do desconto, o utilizador deve, no momento do pagamento, no
campo “Cupão”, inserir o número indicado por baixo do código de barras no voucher.
4.4. Na troca por Serviços nas lojas Sport Zone, o utilizador deve facultar o voucher aos
colaboradores da loja, previamente à realização do serviço, quer se trate de desconto em
cartão Sport Zone ou de oferta.
4.5. Na troca por Experiências, o utilizador deve enviar um email para szone@sonaesr.com e
informar o número indicado por baixo do código de barras do voucher e aguardar o contacto da
Sport Zone para obter as restantes indicações.
4.6. No ato de validação do voucher, a Sport Zone tem o direito de exigir ao possuidor do
voucher, um elemento comprovativo da sua identidade, bem como o(s) cartão(ões) que

esteve/estiveram na origem da transação, sendo que a não apresentação destes poderá
inviabilizar a obtenção dos prémios ou serviços pretendidos.
4.7. Cada voucher desconto é exclusivo a um produto.
4.8 Todos os descontos atribuídos são descontos em cartão, sendo inserido em cartão Sport
Zone o valor correspondente ao desconto presente no voucher.
5. Duração do Catálogo
5.1. A duração da validade de cada voucher está indicada no detalhe do mesmo. Sendo
possível consultar a validade de cada um individualmente.
5.2. Sem prejuízo do previsto no número anterior, a Sport Zone reserva-se o direito de, a
qualquer momento, pôr termo ao presente catálogo, anunciando-o com 2 dias de antecedência.
6. Diversos
6.1 A oferta de produtos e experiências serão sempre limitadas aos stocks existentes.
6.2 Os descontos obtidos através dos vouchers Every Zone não são acumuláveis com outras
campanhas em vigor em loja.
6.3. Os vouchers de desconto do Every Zone não poderão ser usados em produtos com
descontos diretos aplicados.
6.4 Os vouchers desconto EZ não são válidos para Outlets.
6.5. Alguns produtos ou serviços podem estar, temporária ou definitivamente, indisponíveis
devido à grande procura ou a outras circunstâncias não previstas pela Sport Zone. Nestes
casos, a Sport Zone reserva-se ao direito de substituir, sem aviso prévio, os produtos ou
serviços por outros de marca, valor e qualidade similares, atualizando o catálogo no site e nas
Lojas Sport Zone.
6.6. A Sport Zone reserva-se o direito de não aceitar cartões ou vouchers ilegíveis, ou com
indícios de roubo, fraude ou atuação contrária à lei ou ao presente Regulamento, sem prejuízo
de apurar eventual responsabilidade civil e criminal.
6.7. A Sport Zone reserva-se o direito de cancelar e dar por caducado o cartão, exigindo a sua
imediata entrega à Sport Zone, se suspeitar que o mesmo seja utilizado fraudulentamente e, de
forma geral, sem respeitar os termos e as condições de participação deste Sistema de Pontos.
6.8. O cartão Sport Zone é pessoal e intransmissível, pelo que os titulares devem guardar o
seu cartão de cliente em local seguro e assinar os cartões na zona indicada para o efeito.
6.9. A Sport Zone não se responsabiliza por qualquer erro tipográfico inserido nos vouchers ou
referências que constem no Catálogo. As presentes Condições de Utilização substituem e
revogam as publicadas em edições anteriores.
6.10 A Sport Zone reserva-se o direito de modificar ou suspender a presente Campanha em
qualquer momento, em caso de anomalia informática ou em caso de verificação de atuações
que possam implicar a prática de ilícitos criminais.

6.11. Outras situações extraordinárias não previstas neste regulamento serão apreciadas e
decididas pela Sport Zone, casuisticamente.
6.12 A todas as questões não reguladas expressamente, bem como relativas à interpretação e
aplicação do presente regulamento, aplicar-se-á a Lei Portuguesa.
6.13 A Sport Zone não poderá ser responsabilizada no caso de ocorrência de eventos que se
configurem de força maior (greves, mau tempo, etc.), que privem, total ou parcialmente, os
clientes finais da oportunidade temporária de participar na Campanha.
6.14 Este regulamento ficará disponível no Balcão de Informações das Lojas da Sport Zone,
bem como na Loja Online da Sport Zone.
6.15. É proibida a participação na presente Campanha para fins contrários à Lei e que
impliquem um prejuízo para terceiros ou para a Sport Zone.
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