Condições de ativação/utilização dos vouchers Sport TV
i.

Ativação do produto
1. Para se proceder à ativação de uma subscrição/voucher do Pacote SPORT TV, deverá
registar, até ao dia 1 de janeiro de 2023 (inclusive), o código no site
https://www.sporttv.pt/vouchers/ativacao-voucher e introduzir os dados que lhe são
pedidos:
- Nome
- E-mail
- Telemóvel do beneficiário
- Voucher/código
- Operador de serviço de TV (MEO, NOS ou VODAFONE)

2. A SPORT TV procederá posteriormente ao envio de um SMS e um email com um novo
código que o beneficiário deverá ativar, até ao dia 1 de janeiro de 2023 (inclusive), junto
do respetivo operador de distribuição (MEO, NOS ou Vodafone).

3. O prazo de validade das subscrições é 1 de janeiro de 2023 (após esta data o código perde
a validade).

ii.

Informações Genéricas

1. Os vouchers SPORT TV são válidos apenas para clientes que tenham serviço de TV por
subscrição ativo e sem dívidas, junto dos operadores de distribuição MEO, NOS ou
Vodafone.

2. O produto não é válido para ativação em clientes cujo número de identificação fiscal
comece por 5 ou 6.

3. Os Vouchers SPORT TV dão direito a um mês do produto SPORT TV PREMIUM HD, após a
data de ativação do mesmo, não existindo, durante o período em causa, qualquer
faturação do produto na fatura a emitir pelo respetivo operador de distribuição.

4. Após o fim do período em causa, o produto SPORT TV PREMIUM HD manter-se-á ativo
junto do respetivo operador de distribuição, com a respetiva obrigação de pagamento,

salvo se o cliente não pretender continuar com o produto SPORT TV PREMIUM HD ativo
após o período da oferta, caso em que terá de solicitar o seu cancelamento junto do seu
operador de distribuição.

5. O voucher pode ser utilizado uma única vez, em qualquer um dos operadores de
distribuição indicados, pela pessoa que tem direito à oferta na campanha do parceiro ou
por terceiros.

6. O voucher pode ser ativado por clientes que já tenham um produto SPORT TV subscrito,
sendo desativado esse produto e ativado o produto SPORT TV incluído na campanha.

7. A presente oferta não é cumulável com outras ofertas SPORT TV que o cliente já esteja a
beneficiar e não é, em caso algum, convertível em dinheiro.

8. A desativação do produto SPORT TV durante o período do voucher, determina a perda do
direito a usufruir do mesmo pelo período remanescente.

