
Desafio “Fries Hit”  
 

REGULAMENTO 
 
A ARM – Associação de Restaurantes McDonald´s, com sede nos Lagoas Park, Edifício 7 - Piso 2, 
2740-244 Porto Salvo, com o n.º de pessoa coletiva 503410950, de ora em diante designada por 
“McDonald’s”, leva a cabo, de 30/03/2021 a 18/04/2021, um desafio que denominou de “Fries 
Hit”, o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam: 
    
I - A quem se destina 

 
O desafio destina-se a todos os utilizadores da App da McDonald’s, cujos termos e condições 
podem ser consultados em https://www.mcdonalds.pt/mlovers/termos-e-condicoes.     
 
II – Objeto do desafio 
 
Proporcionar entretenimento aos utilizadores da App McDonald’s, sem estar prevista qualquer 
recompensa ou premio decorrente da participação no desafio.   
 
III - Como participar e mecânica do desafio 
 

1. O utilizador deve aceder à App McDonalds e selecionar o desafio na homepage da App. 
Na primeira vez que aceder ao desafio, o utilizador, deverá escolher um “Nickname”, que 
será guardado e utilizado em cada participação. 

 
2. Cada participante poderá participar no desafio o número de vezes que entender, dentro 

do período em que o desafio estará ativo. 
 

3. Ao participar, o participante assume que está de acordo com os termos e condições do 
desafio, acessível em https://www.mcdonalds.pt/mlovers. 

 
4. A mecânica do jogo consiste na perícia em conseguir o máximo de vezes possível acertar 

com a batata no Big Mac, que pode ou não estar em rotação. O utilizador ganha um ponto 
por cada batata que acerte no Big Mac. Recebe dois pontos por cada nível ultrapassado e 
cinco pontos se atingir o nível de Boss. Neste nível, terá de condimentar o Big Mac, num 
determinado intervalo de tempo, adicionando ingredientes. Posteriormente, terá de 
disparar novamente as batatas contra o Big Mac. Sempre que uma batata acertar numa 
outra batata, o utilizador perde uma vida. Após três vidas perdidas, o jogo termina. 
 

5. Na área de jogo existe um “Ranking” onde constam os “Nicknames” com as melhores 
participações. Este “Ranking”, apenas de carácter informativo, é renovado diariamente. 
 
 

 

https://www.mcdonalds.pt/mlovers/termos-e-condicoes
https://www.mcdonalds.pt/mlovers


IV. Disposições Gerais 
 

1. A participação no desafio não implica recolha de qualquer dado pessoal ou do 
equipamento onde está a ser usada a App da McDonald’s.  

 
2. A publicidade da iniciativa será feita nos canais próprios da McDonald’s Portugal, através 

de campanhas de publicidade online, obrigando-se a McDonald’s a expor claramente 
todas as condições respeitantes ao mesmo, em cumprimento do disposto no art.6º do 
D.L.57/2008, de 26 de março. 

 
3. Se, durante o período de vigência desta iniciativa, ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta, ou algum facto externo, fora do controle da empresa organizadora, que 
afete o bom funcionamento da mesma, a empresa organizadora reserva-se no direito de 
alterar, encurtar, atrasar, prolongar ou cancelar o passatempo. Nessas circunstâncias, os 
participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação. 

 
4. A McDonald’s reserva-se no direito de antecipar ou prorrogar a data de término desta 

iniciativa. Ao participar nesta iniciativa, o participante concorda em aderir às presentes 
regras de participação e às decisões da empresa organizadora. 

 
5. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das presentes regras de 

participação, poderão resultar na total exclusão de qualquer participante. A empresa 
organizadora reserva-se no direito de agir legalmente contra quaisquer prevaricadores, 
se o acharem necessário. 

 
6. Qualquer pedido de informação ou reclamação referentes a este passatempo, deverão 

ser dirigidas, por escrito para a morada sede da McDonald’s Portugal, em: 
 

ARM – Associação de Restaurantes McDonald´s  
Desafio na App McDonald’s App “Fries Hit” 

Lagoas Park 
Edifício 7 - Piso 2 
2740-244 Porto Salvo 

e apenas serão considerados durante o período de um mês após data de término da 
iniciativa. 
 
Lisboa, 30 de Março de 2021 


