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PROMOÇÃO PRODUTOS GALP CARE 

REGULAMENTO 
 
 

 
1 – OBJECTO 
 

1.1 A presente promoção é promovida pela Enacol - Empresa Nacional de 
Combustíveis, S.A. (doravante “ENACOL”); 

 
1.2  Este Regulamento visa estabelecer os termos e condições da realização da 

Promoção, a decorrer nos Postos de Abastecimento ENACOL aderentes, 
nomeadamente, Posto de Venda da Fazenda, Posto de Venda do Palmarejo, 
Posto de Venda da Avenida Cidade Lisboa, Posto de Venda do Porto da Praia, 
Posto de Venda da Achada São Filipe, Posto de Venda de Fonte Meio, Posto de 
Venda de John Miller, Posto de Venda da Estrada de Ribeira Julião, Posto de 
Venda de Espargos e Posto de Venda de Santa Maria; 

 
1.3  A Promoção visa atribuir ofertas aos participantes que efetuem 

abastecimentos nos Postos ADERENTES, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Regulamento; 

 
1.4  A Promoção terá início no dia 16 de Abril de 2022 e terminará no dia 18 de 

Junho de 2022 e será realizada às quartas-feiras e aos sábados. 
 
 
 

2 – COMO PARTICIPAR 

 
 2.1    Os clientes que adquirirem combustível nos dias indicados no ponto 1.4 no 

valor igual ou superior a: 
     

a) 30 Litros de gasóleo ou gasolina, nos postos referidos no ponto 1.2 
deste Regulamento receberão como oferta imediata 1 (uma) 
unidade de Toalhetes Limpa Cockpit Galp Care; 

b) 70 Litros de gasóleo ou gasolina, nos postos referidos no ponto 1.2 
deste Regulamento receberão como oferta imediata 1 (um) Limpa 
Vidros Azul Galp Care de 1 Litro. 
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2.2   Após o pagamento, o cliente deverá rubricar ou assinar a 2ª via do recibo da 

transação e devolvê-lo ao atendedor; Neste momento, o atendedor deverá 
entregar a oferta ao Cliente. 

 
2.3  Não é aceitável a devolução pelo Cliente do recibo original da transação, 

mesmo que assinado para efeitos de obtenção da oferta. 
 

 
 

 
3 – DESCRIÇÃO DAS OFERTAS 

 
3.1 As ofertas a atribuir nesta promoção são:  

 
3.1.1  1 (uma) embalagem Toalhetes Limpa Cockpit Galp Care 

 
3.1.2 1 (um) Limpa Vidros Galp Care (1 Litro) 

 
3.2 As ofertas não são acumuláveis entre si (apenas será atribuído uma oferta por 

operação/abastecimento de acordo com a quantidade abastecida).  
 
3.3 As ofertas são limitadas ao stock existente nos postos e não podem, em 

nenhuma circunstância, ser convertidas em dinheiro.  
 
3.4  A participação nesta promoção supõe a aceitação deste regulamento na sua 

totalidade, pelo que, a manifestação de não aceitar as regras do presente 
regulamento desta promoção implicará a exclusão do participante. 

 
4 - RECLAMAÇÃO 

 
4.1  Qualquer reclamação ou pedido de informação referentes a esta Promoção 

deverão ser dirigidos ao e-mail promocare@enacol.cv ou para o telemóvel 
5341010. 

 
4.2 Só serão consideradas reclamações das ofertas dentro do período de vigência 

da promoção, conforme estipulado no ponto 1.4 deste Regulamento, e 
devidamente justificados com comprovativo de abastecimento dos dias da 
campanha. 
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5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1  A ENACOL reserva-se ao direito de a qualquer momento alterar, modificar, 

adicionar ou remover as condições da referida Promoção, bem como, partes 

deste regulamento, sempre que considere existir causa justificada, 

comprometendo-se a comunicar novas regras, condições, ou se for o caso, a 

anulação definitiva da Promoção.  

 

5.2 Este regulamento está disponível no site enacol.cv. 

  

5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação da legislação vigente sobre a 
matéria.  

 
 

 

 

 
 
 
 

 


