
O prémio incrível 
 
PRÉMIO POR PAÍS 
Cada país terá um vencedor e nós temos um prémio incrível para cada um 
desses países: um novo computador portátil N Series da ASUS. Um 
computador portátil conhecido pelos seus incríveis sistemas áudio e vídeo 
com a Tecnologia SonicMaster da ASUS, desenvolvido em conjunto com 
especialistas áudio da Bang & Olufsen ICEpower®, e um processador de 2ª 
geração Intel® Core™ i5 com um desempenho visivelmente inteligente para 
uma experiência mais envolvente. Esses vencedores terão depois a 
oportunidade de posteriormente ganharem este prémio incrível a nível 
mundial. 
 
PRÉMIO A NÍVEL MUNDIAL 
O prémio incrível a nível mundial do vencedor será a oportunidade de 
transformar a sua história incrível num filme de curta duração com uma 
equipa de profissionais do cinema à sua disposição. O filme será então a 
parte final da nossa Busca do Incrível e completar a nossa própria série 
cinematográfica on-line. No fim, os vencedores estarão presentes num dos 
principais festivais cinematográficos mundiais em Park City, no Utah, onde o 
filme será exibido num evento exclusivo, com a participação especial de 
Jason Mraz. Podem trazer um amigo para desfrutar desta incrível 
experiência, com exibições e festas ao longo do festival nas quais podem 
estar presentes. Também terão voos de regresso e alojamento gratuitos. São 
aplicados os termos e as condições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOS E CONDIÇÕES (RESUMO) 
 

1. Participação reservada a maiores de 18 anos de idade (à data da 
participação), residentes em Portugal. 

2. Dirija-se a http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible, 
preencha o formulário de participação e conte-nos uma História 
Incrível – utilizando palavras (no máximo 200) e um carregamento 
(“upload”) de vídeo (com uma duração máxima de 2 minutos) imagem 
ou áudio. Estamos à procura de histórias de vida criativas, originais e 
verdadeiras que sejam incríveis. Todas as histórias enviadas deverão 
ser em conformidade com imagem da Asus 

3. Participe entre as 10 horas (horário de Portugal Continental) de 19 de 
Setembro de 2011 e as 17 horas (horário de Portugal Continental) de 
26 de Outubro de 2011. 

4. O vencedor de cada país participante na promoção será premiado com 
um Computador Portátil Asus N55. 

5. O vencedor de cada país terá, ainda, a possibilidade de participar na 
Promoção Global e ser o vencedor do Grande Prémio: a possibilidade 
de tornar a incrível história numa curta-metragem e participar numa 
demonstração num dos festivais mais conhecidos de cinema em Park 
City, em Utah, EUA (prémio no valor de USD $ 15.000). 

6. O vencedor do Grande Prémio será seleccionado através da 
combinação de uma votação pública com o parecer do cantor Jason 
Mraz. Veja os termos e condições específicos {link}. 

7. Apenas será admitida uma participação por pessoa e um voto por cada 
participação. 

8. Dirija-se a http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible para 
aceder à totalidade dos termos e condições.  

9. PARA PARTICIPAR OU VENCER NÃO É NECESSÁRIO PROCEDER 
A QUALQUER COMPRA OU PAGAMENTO 

10. Promotor: ASUSTeK COMPUTER INC. 



 
TERMOS E CONDIÇÕES (COMPLETOS) 
 

 
1. INTRODUÇÃO: 

O participante com a história mais incrível de cada país será premiado 
com um Computador Portátil Asus N55 e terá a oportunidade de 
competir com os vencedores dos outros países para ganhar o grande 
prémio com a possibilidade de tornar a sua incrível história numa 
curta-metragem e participar numa demonstração num dos festivais 
mais conhecidos de cinema em Park City, em Utah, EUA (prémio no 
valor de USD $ 15.000). 
 

 
2. DATA DE INÍCIO E FINAL E HORÁRIOS: 

A participação na Fase Um da Promoção (“Promoção”) terá início às 10 
horas (horário de Portugal Continental) de 19 de Setembro de 2011 e 
terminará às 17 horas (horário de Portugal Continental) de 26 de 
Outubro de 2011 (“Período da Promoção”) e terá os momentos 
seguintes : 

 
 
FASES DATAS PRINCIPAIS 

Fase Um: Prémio Nacional 

INÍCIO DA PARTICIPAÇÃO 
10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 19 de Setembro de 
2011 

FINAL DA PARTICIPAÇÃO 17 horas (horário de Portugal 
Continental) de 26 de Outubro de 2011 

AVALIAÇÃO PARA CRIAR UMA 
LISTA DE SELECCIONADOS POR 
PAÍS 

 De 27 de Outubro a 9 de Novembro de 
2011 

ANÚNCIO DA LISTA DE 
SELECCIONADOS DE CADA PAÍS E 
INÍCIO DA VOTAÇÃO 

10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 10 de Novembro de 
2011 

FINAL DA VOTAÇÃO EM CADA PAÍS 
17 horas (horário de Portugal 
Continental) de 24 de Novembro de 
2011 

ANÚNCIO DOS VENCEDORES DE 
CADA PAÍS 

10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 28 de Novembro de 
2011 

  

Fase Dois: Grande Prémio 
Para ver os Termos e Condições da Fase Dois aceda ao link [link] 

INÍCIO DA VOTAÇÃO PARA 
SELECCIONAR 1 VENCEDOR DO 
GRANDE PRÉMIO DOS 16 

10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 1 de Dezembro de 
2011 



VENCEDORES DOS PAÍSES 

FINAL DA VOTAÇÃO  
17 horas (horário de Portugal 
Continental) de 8 de Dezembro de 
2011 

ANÚNCIO DO VENCEDOR DO 
GRANDE PRÉMIO  

10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 15 de Dezembro de 
2011 

 
 

3. ELIGIBILIDADE: 
A participação nesta promoção encontra-se reservada a maiores 
de 18 anos de idade (à data da participação), residentes em 
Portugal, excluindo quaisquer empregados do Promotor, familiares 
directos ou residentes na mesma morada (com uma relação 
legalmente prevista ou não) bem como qualquer pessoa com uma 
ligação profissional à Promoção. “Familiares directos" significa pais, 
cônjuges, filhos, irmãos, sogros ou avós.  

4. A Promoção é nula nas outras jurisdições e nos casos em que seja 
proibida por lei.  

5. NÃO É NECESSÁRIO PROCEDER A QUALQUER COMPRA OU 
PAGAMENTO. UMA COMPRA NÃO AUMENTARÁ AS SUAS 
HIPÓTESES DE VENCER. 

6. Ao participar, e como requisito dos presentes Termos e Condições, o 
participante aceita cumprir o Aviso de Condições de Utilização e a 
Política de Privacidade 
[www.pt.asus.com/ASUS_Website_Information/politica_privacidade/].   
 

 
 

COMO PARTICIPAR: 

7. Apenas poderá participar na Promoção no país da sua residência e 
não poderá participar na Promoção a decorrer nos outros países.  

8. Aceda ao Website da Promoção para o seu país específico e preencha 
o formulário de registo com a sua data de nascimento, nome próprio, 
apelido, país, número de telefone através do qual poderá ser 
contactado durante o dia, endereço de e-mail, e confirme que leu e 
concorda com a totalidade dos termos e condições. 

9. Faça o “upload” da sua História Incrível com um máximo de 200 
palavras através de uma das seguintes formas: vídeo, imagem ou 
áudio. 

10. O vídeo tem que ser carregado num formato MPEG, AVI, MP4, FLV ou 
MOV e deve ter um máximo de 2 minutos de duração. O ficheiro não 
poderá ter mais do que 100mb.  

11. A imagem deve estar em formato JPEG, PNG ou GIF e o ficheiro não 
pode ter mais do que 20mb. 

12. A faixa de áudio deve ter o formato mp3 ou wav, não ter mais do que 
20mb e ter uma duração máxima de 2 minutos.  



13. A História Incrível deve ser enviada na língua oficial do país do 
participante ou em língua inglesa. 

14. Siga as orientações: estamos à procura de histórias de vida criativas, 
originais e verdadeiras que sejam incríveis, que sejam compatíveis 
com a imagem da Asus  

15. Após ter enviado a sua História Incrível não terá a possibilidade de 
alterar qualquer conteúdo. 

16. Apenas é permitida uma participação por pessoa e se uma participação foi 
criada por mais do que uma pessoa, ambas devem escolher apenas uma 
constar como participante no formulário de participação, presumindo o 
Promotor que essa pessoa tem legitimidade para actuar e responder em 
nome de todas as pessoas envolvidas numa específica participação. 

17. Tenha em atenção que ao participar está a confirmar que o seu vídeo 
respeita os Termos de Serviço do Youtube : 
[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms] Ainda que o vídeo 
NÃO seja divulgado no YouTube, por razões de ordem logística será 
armazenado (“hosted”) no YouTube pelo que o cumprimento dos seus 
termos é indispensável. 

CONTEÚDO PROIBIDO: 
18. Todas as Histórias Incríveis devem respeitar a imagem do Promotor e 

não:  
a. incluir imagens, em movimento ou estáticas, de qualquer 

menor de 18 anos ou de pessoa que aparente ser menor de 
18 anos; 

b. incluir marcas, logotipos ou material protegido por direitos de 
autor de que não seja proprietário ou que sejam utilizados sem 
a prévia autorização escrita do titular de direitos (incluindo 
nomes célebres, denominações sociais, etc.); 

c. incluir nomes, reproduções semelhantes, fotografias, vídeos ou 
outros elementos do género de qualquer pessoa sem o seu 
expresso consentimento; 

d. incluir qualquer referência a qualquer figura pública; 
e. integrar linguagem obscena, conteúdo sexual; conteúdo que 

promova o consumo de álcool, drogas ilegais, tabaco, armas de 
fogo ou outras; conteúdo de qualquer tipo com a intenção de 
denegrir (incluindo racismo, discriminação sexual, etc.); 
conteúdo que promova a violência ou o dano ou qualquer 
conteúdo ofensivo, obsceno, impróprio, definido enquanto tal de 
modo discricionário pelo Promotor; 

f. difamar, induzir em erro ou insultar pessoas singulares ou 
colectivas, incluindo (mas não limitando a tal) o Promotor ou os 
seus parceiros; 

g. fazer ameaças de qualquer tipo ou que intimidem qualquer 
pessoa; 

h. promover qualquer programa politico. 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
19. O participante declara-se integralmente responsável pela sua História 

Incrível e, ao participar, garante que: 



a. é uma obra original sua que não inclui qualquer conteúdo de  
terceiros; 

b. não foi anteriormente publicada nem recebeu qualquer prémio 
de qualquer género; 

c. não infringe nem viola os direitos de qualquer terceiro, incluindo 
(mas não se limitando a tal), titularidade, marcas, patentes, 
logotipos, direitos de licenciamento, direitos de publicidade ou 
privacidade ou quaisquer outros direitos de propriedade 
intelectual; 

d. obteve todas as licenças necessárias para o envio da História 
Incrível e pode apresentar as referidas licenças a solicitação do 
Promotor; 

e. não inclui qualquer conteúdo que seja susceptível de ser 
considerado ofensivo pelo Promotor ou possa projectar 
negativamente os bom nome e reputação do Promotor; 

f. está de acordo com todos os requisitos dos presentes Termos e 
Condições. 

20. Todas as Histórias Incríveis estão sujeitas a moderação. O Promotor 
tem total discricionariedade para carregar (“upload”) ou não ou 
remover qualquer conteúdo que já tenha sido carregado sem ter que 
justificar a sua decisão ou conceder hipótese de recorrer da mesma.  

21. Todas as Histórias Incríveis têm que ser recebidas antes da data e 
hora do final da votação (ver a cláusula 2. acima).  

22. A participação na Promoção não implica qualquer custo directo. No 
entanto, o participante poderá ter que suportar os encargos pelo 
acesso à Internet, bem como os custos com terceiros relacionados 
com a criação da História Incrível, nomeadamente devido à produção 
de um vídeo. O participante é integralmente responsável por tais 
custos. 

Direitos e Licenças 

23. O participante reconhece que outros participantes podem ter criado 
Histórias e conceitos semelhantes aos seus, bem como que não terá 
direito a qualquer compensação ou a negociar com o Promotor no que 
concerne a estes assuntos. 

 
     ESCOLHA DO VENCEDOR - FASE UM : 
 

24. Após a data de final da votação da Fase Um (cláusula 2. acima) todas 
as Histórias Incríveis elegíveis recebidas em cada um dos países 
serão avaliadas por um painel que incluirá representantes da Asus, 
Intel e das suas agências de criativos e presidido pela PromoVeritas, 
um serviço de verificação promocional independente. Os critérios de 
avaliação - com níveis variáveis de ponderação - serão: 

A. Originalidade da História Incrível; 
B. Viabilidade de realização  
C. Relevância para a imagem da Asus; 
D. Qualidade da participação. 



25. Os juízes criarão uma lista de seleccionados com 10 participantes por 
país que participarão na Votação da Fase Um. 

26. A lista de seleccionados para cada país estará acessível em 
www.embuscadoincrivel.com e a votação terá início às 10 horas de 10 
de Novembro de 2011 e terminará às 17 horas de 24 de Novembro de 
2011. 

27. Os votos recebidos após a hora prevista não serão contabilizados.  
28. Apenas poderá votar uma vez em cada história, mas poderá votar 

em mais do que uma história. Foram introduzidos sistemas para 
identificar os votos adicionais e estes poderão ser excluídos. 

29. O vencedor do País será o participante da lista de seleccionados que 
obtenha o maior número de votos do público no final do período de 
votação, conforme verificado pela PromoVeritas. Na eventualidade de 
duas ou mais participações terem o maior número de votos, dessas 
participações os juízes seleccionarão o vencedor do país. 

30. Serão exigidos ao Vencedor do País documentos comprovativos da 
sua identidade e residência. 

31. Se o Vencedor do País não puder aceitar ou receber o prémio, o 
Promotor entregará o prémio ao participante com a História Incrível 
que tenha obtido o segundo número de votos mais alto e assim 
sucessivamente até que o prémio seja entregue. 

32. NOTIFICAÇÃO DO VENCEDOR:  O vencedor da Fase Um em cada 
país será notificado por correio expresso, telefone e/ou e-mail até 28 
de Novembro de 2011 e ser-lhe-á solicitado que assine e preencha 
devidamente um  Declaração de Elegibilidade e Autorização para 
Publicidade que deverá devolver, por e-mail ou fax, nos sete dias 
seguintes à data da notificação e que envie os originais pelo correio 
conforme indicado. 

33. Se qualquer documentação enviada por qualquer modo a um 
Vencedor Potencial for devolvida por não ter sido entregue ou se o 
Vencedor Potencial não outorgar e devolver devidamente tal 
documentação no prazo previsto, ou se for considerado que o 
Vencedor Potencial não é elegível ou não cumpre os requisitos dos 
presentes Termos e Condições, o Vencedor Potencial será 
desqualificado e o participante com a maior pontuação a seguir à sua 
será notificado, se as contingências de tempo o permitirem.  

34. Se, por qualquer razão, o Vencedor Potencial renunciar ao prémio, 
não será elegível para a Fase Dois e será substituído pelo participante 
do seu país que tiver a pontuação mais alta imediatamente a seguir. 

 
PROPRIEDADE E UTILIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

 
35. Os participantes comprometem-se, irrevogavelmente, a conceder ao 

Promotor e aos seus afiliadas, licenciados, parceiros promocionais, 
criadores e entidades terceiras encarregues do marketing uma licença 
royalty-free exclusiva para editar, modificar, cortar, transformar, 
adicionar, eliminar, copiar, reproduzir, traduzir, adaptar, publicar, 
explorar e utilizar as Participações em si, o seu conteúdo e os 
elementos nelas contidos, perpetuamente, em todos e quaisquer 
meios, incluindo (mas não se limitando a tal) os meios electrónicos e 



digitais (actualmente conhecidos ou que, de futuro, venham a ser 
inventados), em qualquer língua, em todo o mundo, de qualquer modo, 
para fins comerciais ou quaisquer outros, sem necessidade de 
qualquer futura análise, aviso, aprovação, consideração ou 
compensação. 

36. Excepto nos casos em que tal seja proibido por lei, cada participante 
renuncia e isenta o Promotor e os seus afiliadas, licenciados, parceiros 
promocionais, promotores, e entidades terceiras encarregues do 
marketing, de todas e quaisquer reclamações que cada vencedor 
possa agora ou de futuro deduzir em qualquer jurisdição, relacionado 
com “direitos morais” ou concorrência desleal, em relação à 
exploração das Participações pelo Promotor sem qualquer aviso ou 
compensação futura ao participante, de qualquer tipo, e concorda não 
instigar, apoiar, instaurar ou autorizar qualquer acção, reclamação ou 
processo judicial contra o Promotor e os seus afiliadas, licenciados, 
parceiros promocionais, promotores e entidades terceiras encarregues 
do marketing, bem como contra qualquer pessoa relacionada com a 
Promoção, com base na utilização de qualquer Participação, ou de 
uma obra derivada, infracção ou violação de quaisquer direitos 
relativos a qualquer participação e/ou de qualquer participante na 
mesma. 

 
DIREITOS DE PUBLICIDADE 

 
37. Ao participar nesta Promoção, cada participante declara concordar que 

o Promotor e os seus afiliadas, licenciados, parceiros promocionais e 
agências terão o direito e estarão autorizados a utilizar e anunciar o 
nome, a imagem, a voz, os dados biográficos, a fotografia, o 
testemunho ou qualquer outra reprodução semelhante e/ou informação 
sobre o prémio ou qualquer outra exposição da personalidade (e/ou 
qualquer parte da mesma), e/ou qualquer informação constante da sua 
Participação, para fins promocionais ou publicitários, em qualquer meio, 
actualmente conhecido ou que de futuro venha a ser inventado, em todo 
o mundo, perpetuamente (excepto em França, onde terá a duração dos 
direitos), sem direito a qualquer notificação ou compensação para além 
do prémio entregue, nem necessidade de qualquer consentimento 
posterior do vencedor, de acordo com o permitido por lei. 

 
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
 

38. Excepto quando e na medida em que as consequências negativas 
abaixo descritas sejam o resultado previsível de questões sob o 
controlo directo das Entidades da Promoção, e são consequência 
directa de negligência ou incumprimento da sua parte, nem as 
Entidades da Promoção nem quaisquer dos seus pais, subsidiárias, 
afiliadas, criadores de aplicações, agências de publicidade e promoção, 
assessores legais ou financeiros, bem como todas e quaisquer outras 
entidades associadas a esta Promoção ou quaisquer dos respectivos 
funcionários, gerentes, accionistas, agentes, licenciados, licenciantes e 
empregados, nem quaisquer prestadores de acesso à Internet (em 



conjunto designados “Partes Isentas”), são responsáveis por qualquer 
registo de informação incorrecta ou imprecisa, erro humano, avaria 
técnica, perda/atraso na transmissão de dados, omissão, interrupção, 
eliminação, defeito, falha na linha telefónica, informática ou noutra rede, 
equipamento informático, software ou qualquer combinação dos 
mesmos, incapacidade de acesso ao(s) website(s) da Asus, nem por 
registos atrasados, perdidos, danificados, desviados, demorados, 
ininteligíveis, incorrectos ou incompletos. 

 
39. CADA PARTICIPANTE ACEITA AS CONDIÇÕES PREVISTAS 

NESTES TERMOS OFICIAIS, CONCORDA SUBMETER-SE ÀS 
DECISÕES DO PROMOTOR E GARANTE QUE É ELEGÍVEL PARA 
PARTICIPAR NESTA PROMOÇÃO, E DECLARA – EXCEPTO NA 
MEDIDA EM QUE QUALQUER DANO PESSOAL OU MORTE SEJAM 
CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES ISENTAS OU 
INCUMPRIMENTO DESTAS NORMAS OFICIAIS – QUE AS PARTES 
ISENTAS NÃO RESPONDERÃO POR QUAISQUER 
RECLAMAÇÕES, PERDAS, RESPONSABILIDADE E DANOS DE 
QUALQUER TIPO (INCLUINDO TAXAS E DESPESAS RAZOÁVEIS 
DE ADVOGADOS), CONTRA ESTAS INVOCADOS, INCORRIDOS, 
ASSENTES OU RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO, ACEITAÇÃO OU 
USO INCORRECTO DE QUALQUER CONTEÚDO DISPONIILIZADO, 
OU NA SUA PREPARAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, E/OU A DESLOCAR-
SE PARA OU A REGRESSAR DE QUALQUER ACTIVIDADE 
RELACIONADA COM A PROMOÇÃO, INCLUINDO (MAS NÃO SE 
LIMITANDO A TAL), QUALQUER FERIMENTO, DANO, MORTE, 
PERDA OU ACIDENTE PESSOAL OU PATRIMONIAL, OU 
RESULTANTE DO INCUMPRIMENTO, POR PARTE DO 
PARTICIPANTE, DE QUALQUER ACORDO OU GARANTIA 
RELACIONADA COM ESTA PROMOÇÃO, INCLUINDO ESTES 
TERMOS OFICIAIS. QUALQUER TENTATIVA DE DANIFICAR, 
DELIBERADAMENTE, QUALQUER WEBSITE OU DIFICULTAR O 
LEGÍTIMO FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO CONSTITUI UM 
INCUMPRIMENTO DAS LEIS CRIMINAIS E CIVIS E, CASO SEJA 
EFECTUADA, AS ENTIDADES PROMOTORAS E QUALQUER UMA 
DAS SUAS LICENCIADAS RESERVAM-SE O DIREITO À 
REPARAÇÃO DOS DANOS OU AO RECURSO A OUTRAS MEDIDAS 
CONTRA QUALQUER PESSOA RESPONSÁVEL POR ESSA 
TENTATIVA, DENTRO DO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
40.  O Promotor pode cancelar, modificar ou suspender a Promoção na 

eventualidade de um vírus, defeito, problema informático, intervenção 
não autorizada ou qualquer outra causa fora do controlo razoável do 
Promotor corrompa a gestão, a segurança ou o desenvolvimento 
correcto da Promoção, bem como por qualquer causa de força maior, 
acção, legislação, ordens ou solicitações de qualquer entidade estatal 
ou para-estatal, falha de equipamento, incluindo a sobrecarga 
(“overloading”) de um website por carregamentos excessivos 



(“excessive uploads”), ameaça de actos terroristas, actos terroristas, 
ataques aéreos, avarias no fornecimento eléctrico, actos de inimigos 
públicos, tremores de terra, Guerra (declarada ou não), fogo, cheias, 
epidemias, explosões, condições climatéricas anormalmente extremas, 
furacões, embargos, litígios laborais ou greve (quer legal quer ilegal), 
escassez de trabalhadores ou material, interrupção do transporte de 
qualquer tipo, abrandamento do ritmo laboral, perturbação civil, 
insurreição, motins ou qualquer outra causa similar ou diversa fora do 
controlo total e razoável do Promotor. 

41. LISTA DE VENCEDORES: Os Vencedores da Fase Um serão 
anunciados em www.embuscadoincrivel.com entre 24 Novembro  e 8 de  
Dezembro 2011.  

 
PRÉMIOS para os vencedores dos países: 

42. Primeiro Prémio: 1 x Computador Portátil Asus N55 por país.  
 

43. O PROMOTOR: (“Promotor”)  ASUSTeK COMPUTER INC. 



SUMMARY TERMS AND CONDITIONS 
 

1. Open to those 18 years of age or older (as of their date of entry) and who 
are a resident of Portugal. 

2. Visit http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible and complete 
the entry form and tell us an Incredible Story – using words (max 200) 
and a video (max. 2 minutes in length), image or audio upload. We are 
looking for creative, original and true life stories that are incredible. All 
suggestions will need to fit in with the Asus brand. 

3. Enter between 10.00 GMT 19th September 2011 and 18.00 GMT 26th 
October 2011. 

4. There is one prize of an Asus N55 Laptop in each participating country. 
5. In addition, the Country winner will have the opportunity to enter the 

Global Competition to win the Grand Prize: the chance to turn their 
Incredible Story into a short film and attend a screening at one of world’s 
leading film festivals in Park City in Utah, USA (Prize budget: USD 
$15,000).  The Grand Prize winner will be selected by a combination of a 
public vote and the views of the singer, Jason Mraz. See separate terms 
and conditions {link}. 

6. Only one entry per person, only one vote per entry. 
7. See http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible for full terms and 

conditions.  
8. NO PURCHASE OR PAYMENT OF ANY KIND IS NECESSARY TO 

ENTER OR WIN 
Promoter : ASUS Portugal / Rua Joshua Benoliel, no 6 3a Edificio Alto das 
Amoreiras 1250-133 Lisboa | Portugal 

 



 
FULL TERMS & CONDITIONS 

 
 

1. INTRODUCTION: 
2. The most incredible story from each participating country will win an 

Asus N55 Laptop and the chance to compete against all 16 country 
winners for the Grand Prize of bringing to life your incredible story 
anywhere in the world (with a total budget of USD$15,000). 

 
3. START and END DATES and TIMES: 
4. Entry to Stage One of the Competition (“Promotion”) begins on 19th 

September 2011 at 10.00 Greenwich Mean Time (“GMT”), and ends on 
26th October 2011 at 17.00 GMT (“the Promotion Period”) and has a 
number of different phases : 

 
 
PHASES KEY DATES 

Stage One: Country Prize 

OPEN FOR ENTRIES 10.00 GMT on 19th September 
2011 

CLOSES FOR ENTRIES 17.00 GMT on 26th October 2011 

JUDGING TO CREATE A SHORTLIST 
PER COUNTRY 27th October – 9th November 2011 

COUNTRY SHORTLIST ANNOUNCED 
AND VOTING STARTS 10.00 GMT on 10th November 2011 

COUNTRY VOTE CLOSES 17.00 GMT on 17th November 2011 

COUNTRY PRIZE WINNERS 
ANNOUNCED 10.00 GMT on 24th November 2011 

  

Stage Two: Grand Prize 
For Stage Two terms see separate link [link] 
VOTING OPENS TO SELECT 1  
GRAND PRIZE WINNER FROM THE 
16 COUNTRY WINNERS 

10.00 GMT on1stDecember 2011 

VOTING CLOSES  17.00 GMT on 8thDecember 2011 

GRAND PRIZE WINNER  
ANNOUNCED  

10.00 GMT on 15th December 
2011 

 
 

ELIGIBILITY: 
5. Entry to this promotion is restricted to those 18 years of age or 

older (as of their date of entry) and residents of Portugal, excluding 
any employees of the Promoter, their immediate family members or 



residents in the same household (whether legally related or not) or 
those of anyone professionally involved in the Promotion. "Immediate 
family members" means parents, spouses, children, siblings, in-laws, 
grandmothers, or grandfathers.  

6. Promotion is void in all other jurisdictions and where prohibited by law.  
7. NO PURCHASE OR PAYMENT REQUIRED. A PURCHASE WILL NOT 

INCREASE YOUR CHANCES OF WINNING. 
8. By entering, and as part of these Terms & Conditions, you agree to 

comply with Asus’s Terms of Use Notice and Privacy Policy 
[www.pt.asus.com/ASUS_Website_Information/politica_privacidade/].   

 
 

9. HOW TO ENTER: 
10. You may only participate in the Promotion for your country of residence 

and you will not be eligible to participate in the Promotion run by other 
countries.  

11. Visit the Promotion Website for your specific country and complete the 
registration form with your Date of Birth, First Name, Last Name, 
Country, Daytime phone number and Email Address, and confirm that 
you have read and agree to the full terms & conditions.  

12. Upload your Incredible Story in a maximum of 200 words and one of 
any or all of a video, image or audio upload 

13. The video must be in one of the following formats: MPEG, AVI, MP4, 
FLV, MOV and a maximum of 2 minutes in length. The file can be no 
bigger than 100mb.  

14. The image must be in JPEG, PNG or GIF and no bigger than 20mb. 
15. The audio track must be in either mp3 or wav format, no bigger than 

20mb and a maximum of 2 minutes in length.  
16. Your Incredible Story must be submitted in the official language of the 

country of the entrant or in English. 
17. Follow the guidance notes: we are looking for creative, original and true 

life stories that are incredible and that fit with the Asus brand  
18. Once you have submitted your Incredible Story, you will have no 

opportunity to edit any content. 
19. Only one entry per person is allowed and if an entry has been created by 

more than one person, you must pick only one person to appear on the 
entry form and the Promoter will assume this person is empowered to act 
and respond on behalf of all those involved in the specific submission.  

20. Please note that that by entering you confirm that your video complies 
with YouTube’s Terms of Service : 
[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms] Although your 
videos will NOT be published on YouTube, for logistical reasons they will 
be hosted on YouTube, so compliance with their terms is necessary 

21. PROHIBITED CONTENT: 
22. All Incredible Stories must be in keeping with The Promoter’s image and 

must not:  
23. include images, moving or still, of anyone who is or appears to be 

under the age of 18; 



24. include trademarks, logos, or copyrighted material not owned by you or 
used without the right holder's prior written permission (including 
famous names, company names, etc.); 

25. include the names, likenesses, photographs, videos or similar of any 
individual without their express permission; 

26. include any reference to any public figures; 
27. contain profanity, sexual content; content promoting alcohol, illegal 

drugs, tobacco, firearms, weapons or hateful content of any kind 
(including racism, sexism, etc.); content that promotes violence or harm 
or any other offensive, obscene, or inappropriate content as defined at 
the sole discretion of the Promoter.; 

28. defame, misrepresent, or insult other people or companies, including, 
but not limited to The Promoter or its partners; 

29. make threats of any kind or that intimidates or bullies anyone; 
30. promote any political agenda; 

 
31. CONDITIONS OF ENTRY : 
32. You acknowledge and agree to take full responsibility for your Incredible 

Story and you further warrant, by entering, it: 
33. is your original work without any other third party’s material; 
34. has not previously been published or won an award or prize of any kind; 
35. does not infringe or violate the rights of any third party, including but not 

limited to, ownership, copyrights, trademarks, patents, logos, licensing 
rights, rights of publicity or privacy or any other intellectual property 
rights; 

36. has obtained all permissions required to submit the Incredible Story and 
can provide such permissions by the request of The Promoter; 

37. does not contain any content that is likely to be considered offensive by 
The Promoter or could reflect negatively the name, reputation, or 
goodwill of the Promoter. 

38. conforms to all the requirements of these Terms & Conditions. 
39. All Incredible Stories are subject to moderation. The Promoter has the 

absolute discretion to upload or not upload or to remove any content 
already uploaded without giving reasons or recourse for its decision.  

40. All Incredible Stories must be received before the closing time and date 
(see 2. above).  

41. There is no direct charge for entering the Promotion. However you may 
incur charges for internet access and costs associated with creating 
your submission from third parties, for example the production of a 
video. Such costs are your sole responsibility. 

42. Rights and Licences  
43. Entrant acknowledge that other entrants may have created Storys and 

concepts that may be similar to his/her entry, and that he/she will not be 
entitled to any compensation or right to negotiate with the Promoter 
over such matters. 

 
44. WINNER SELECTION  - STAGE ONE  : 

 



45. After the Stage One closing date (clause 2. above) all eligible Incredible 
Stories received from each of the countries will be judged by a panel 
including representatives from Asus, Intel and their creative agencies 
and chaired by PromoVeritas, the independent promotional verification 
service. Judging criteria - with variable levels of points weighting  - will 
be: 

46. Originality of the incredible Story. 
47. Viability  
48. Relevance to the Asus brand. 
49. Quality of submission 
50. The judges will create a shortlist of 10 entries per country that will go 

forward into the Stage One Vote.  
51. The shortlist for each country will be hosted on 

www.embuscadoincrivel.com and voting starts 10.00 on 10th November 
2011 and will close at 17.00 on 17th November 2011.  

52. Votes received after the stated time will not be counted.  
53. You may only one vote once for an entry, however you may vote 

for more than one entry. Systems are in place to identify any 
additional votes – and these may be disqualified.  

54. The Country winner will be the shortlisted entry that has the most public 
votes by the end of the voting period, as verified by PromoVeritas. In 
the event that there are two or more entries with the same highest 
number of votes, then the judges shall select the country winner from all 
such entries.  

55. Proof of identity and residency will be required for the Country Winner. 
56. If the Country Winner is unable to accept or receive the prize, the 

Promoter will offer the prize to the Incredible Story that has received the 
second highest number of votes and so on until the prize has been 
awarded. 

57. WINNER NOTIFICATION:  The winner of Stage One in each country 
will be notified via overnight courier, telephone and/or email by 24th 
November 2011 and will be required to sign and properly complete an 
Affidavit of Eligibility and Publicity Release and return them via email or 
fax within seven days of date of notification and to send the originals by 
post as instructed. 

58. If any documents sent by any means to a Potential Winner is returned 
as undeliverable or if a Potential Winner fails to properly execute and 
return such documents within the time period noted, or if a Potential 
Winner is found not to be eligible or not in compliance with these Terms 
& Conditions, the Potential Winner will be disqualified and the next 
highest scoring Entrant will be notified, time permitting.  

59. If a Potential Winner declines the prize for any reason he/she will be 
ineligible for Stage Two and will be replaced by the next highest scoring 
entry in that country. 

 
60. OWNERSHIP AND USE OF ENTRIES 

 
61. Entrants irrevocably undertake to grant The Promoter and its affiliates, 

licensees, promotional partners, developers, and third party marketing 
entities a royalty-free exclusive license to edit, modify, cut, rearrange, 



add to, delete from, copy, reproduce, translate, adapt, publish, exploit, 
and use Entries themselves and the content of and elements embodied 
in the Entries, in perpetuity in any and all media, including but not 
limited to digital and electronic media, (whether now existing or 
hereafter devised), in any language, throughout the world, and in any 
manner, for trade, advertising, promotional, commercial, or any other 
purposes without further review, notice, approval, consideration, or 
compensation.  

62. Except where prohibited by law, each entrant waives and releases The 
Promoter and its affiliates, licensees, promotional partners, developers, 
and third party marketing entities from any and all claims that each 
entrant may now or hereafter have in any jurisdiction based on “moral 
rights” or unfair competition with respect to The Promoter’s exploitation 
of Entries without further notification or compensation to entrants of any 
kind, and agrees not to instigate, support, maintain, or authorize any 
action, claim, or lawsuit against The Promoter and its affiliates, 
licensees, promotional partners, developers and third party marketing 
entities or any other person in connection with this Promotion, on the 
grounds that any use of any Entry, or any derivative works, infringe or 
violate any rights of any entrant and/or any participant therein. 

 
63. RIGHTS OF PUBLICITY 

 
64. By entering this Promotion, each entrant agrees that the Promoter and its 

respective affiliates, licensees, promotional partners, and agencies shall 
have the right and permission to use and announce the name, picture, 
voice, biographical data, photograph, testimonial, or other likeness and/or 
prize information or personal exposition (and/or any edited portion 
thereof), and/or any information contained in his/her Entry for 
promotional, advertising, and/or publicity purposes in any media, now or 
hereafter known, throughout the world in perpetuity (except in France, for 
the duration of the rights), without any other compensation than the prize 
win or notice to, or further consent of, the winner to the extent permitted 
by law.  

 
65. LIMITATIONS OF LIABILITY 

 
66. Except and to the extent that the negative consequences described 

below are the foreseeable result of matters within the Promotion 
Entities' reasonable control and are the direct consequence of 
negligence or default by any of them, neither control the Promotion 
Entities nor any of their respective parents, subsidiaries, affiliates, 
application developers, advertising and promotion agencies, legal and 
financial advisors, any and all other companies associated with this 
Promotion or any of their respective officers, directors, shareholders, 
agents, licensees, licensors and employees, nor any Internet access 
providers (collectively, “Released Parties”) are responsible for any 
incorrect or inaccurate entry of information, human error, technical 
malfunction, lost/delayed data transmission, omission, interruption, 
deletion, defect, line failure of any telephone, computer or other 



network, computer equipment, software or any combination thereof, 
inability to access the Asus website(s), or for late, lost, damaged, 
misdirected, delayed, garbled, incorrect or incomplete entries.   

 
67. EACH ENTRANT ACCEPTS THE CONDITIONS STATED IN THESE 

OFFICIAL  TERMS, AGREES TO BE BOUND BY THE DECISIONS OF 
THE PROMOTER AND WARRANTS THAT HE/SHE IS ELIGIBLE TO 
PARTICIPATE IN THIS PROMOTION, AND AGREES EXCEPT TO 
THE EXTENT THAT ANY PERSONAL INJURY OR DEATH IS 
CAUSED BY THE RELEASED PARTIES' NEGLIGENCE OR BREACH 
OF THESE OFFICIAL RULES THAT THE RELEASED PARTIES 
SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CLAIMS, LOSSES, 
LIABILITY, AND DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING 
REASONABLE ATTORNEYS’ FEES AND EXPENSES), ASSERTED 
AGAINST ANY OF THEM, INCURRED, SUSTAINED, OR ARISING IN 
CONNECTION WITH THE USE, ACCEPTANCE, OR MISUSE OF ANY 
ENTRY MATERIAL, OR WHILE PREPARING FOR, PARTICIPATING 
IN, AND/OR TRAVELLING TO OR FROM ANY PROMOTION-
RELATED ACTIVITY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY 
INJURY, DAMAGE, DEATH, LOSS, OR ACCIDENT TO PERSON OR 
PROPERTY, OR FROM THE RESPECTIVE ENTRANT'S BREACH OF 
ANY AGREEMENT OR WARRANTY ASSOCIATED WITH THE 
PROMOTION, INCLUDING THESE OFFICIAL TERMS. ANY 
ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE ANY WEBSITE OR 
UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROMOTION 
IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND, SHOULD 
SUCH AN ATTEMPT BE MADE, THE PROMOTION ENTITIES AND 
EACH OF THEIR LICENSEES RESERVE THE RIGHT TO SEEK 
DAMAGES OR OTHER REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) 
RESPONSIBLE FOR ANY SUCH ATTEMPT TO THE FULLEST 
EXTENT PERMITTED BY LAW.  
 

68. GENERAL CONDITIONS 
 

69. The Promoter may cancel, modify or suspend the Promotion should a 
virus, bug, computer problem, unauthorized intervention or other 
causes outside The Promoter's reasonable control that corrupts the 
administration, security or proper play of the Promotion, or by any force 
majeure, any actions, regulations, orders, or requests by any 
governmental or quasi-governmental entity, equipment failure, including 
overloading of a website due to excessive uploads, threatened terrorist 
acts, terrorist acts, air raid, blackout, act of public enemy, earthquake, 
war (declared or undeclared) fire, flood, epidemic, explosion, unusually 
severe weather, hurricane, embargo, labour dispute or strike (whether 
legal or illegal), labour or material shortage, transportation interruption 
of any kind, work slow-down, civil disturbance, insurrection, riot, or any 
other similar or dissimilar cause beyond The Promoter's sole and 
reasonable control 



70. WINNERS LIST: Winners of Stage One will be posted on 
www.embuscadoincrivel.com between 24th November and 8th December 
2011  

 
71. THE PRIZES for country winners: 
72. First Prize: 1 x Asus N55 Laptop per country (worth 850 Euros) 

 
73. THE PROMOTER: (“Promoter”)  ASUS Portugal / Rua Joshua Benoliel, 

no 6 3a Edificio Alto das Amoreiras 1250-133 Lisboa | Portugal  
 

 



TERMOS E CONDIÇÕES COMPLETOS PARA A FASE DOIS 
 
 
INTRODUÇÃO: 

1. Os vencedores do País da Fase Um (ver http://zooppa.com/contests/in-
search-of-incredible para obter os termos e condições completos para a 
Fase Um) irão competir entre si para ganhar o Grande Prémio para 
terem a oportunidade de transformar a sua História Incrível numa curta-
metragem e participar numa apresentação num dos principais festivais 
de cinema do mundo no Utah, EUA (Orçamento do prémio: USD $ 
15.000). 

DATA DE INÍCIO E FINAL E HORÁRIOS: 
2. Os participantes na Fase Dois do Concurso (“Promoção”) serão 

anunciados no dia 01 de Dezembro de 2011 às 10:00 horas (horário de 
Portugal Continental). A votação tem início às 10:00 GMT no dia 01de 
Dezembro de 2011 e termina no dia 08 de Dezembro de 2011 às 17:00 
horas (horário de Portugal Continental) (“o Período da Promoção”): 

 
 

FASES DATAS PRINCIPAIS 

A VOTAÇÃO ABRE: 
SELECCIONE 1 GRANDE PRÉMIO 
DE 16 PAÍSES 

10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 01 de Dezembro de 
2011 

FINAL DA VOTAÇÃO  
17 horas (horário de Portugal 
Continental) de   08 de Dezembro de 
2011 

ANÚNCIO DO VENCEDOR DO 
GRANDE PRÉMIO 

10 horas (horário de Portugal 
Continental) de 15  de Dezembro de 
2011 

 
 
 

3. ELIGIBILIDADE: Apenas os Vencedores dos Países da Fase Um serão 
convidados para enviar a sua História Incrível para a Fase Dois.  

4. Todas as Histórias Incríveis do Vencedor do País da Fase Um serão 
traduzidas (palavras e vídeo) para Inglês, pelo e a cargo do Promotor, o 
qual poderá consultar junto do Vencedor do País mas terá sempre a 
última palavra em termos de tradução. 

5. Além da tradução, não haverá qualquer oportunidade para editar 
qualquer conteúdo anteriormente enviado. 

6. Todas as regras relacionadas com estes Termos e Condições, Termos 
de Aviso de Utilização e Política de Privacidade da ASUS, incluindo 
mas não se limitando aos Direitos de Propriedade Intelectual e a 
Licença e Restrições aplicam-se a esta Fase Dois. 

7. SELECÇÃO DO VENCEDOR: A Fase Dois é para os Vencedores 
do País da Fase Um e oPúblico será convidado a votar online em 
www.insearchoftheincredible.com para o seu favorito. A votação 
realizar-se-á das 10:00 horas (horário de Portugal Continental) no dia 



01de Dezembro de 2011 até às 17:00 horas (horário de Portugal 
Continental) no dia 08 de Dezembro de 2011.  

8. Poderá votar numa História Incrível ou Histórias Incríveis de 
qualquer país. Apenas poderá votar uma vez numa participação 
particular, mas poderá votar em mais do que uma História 
Incrível. Foram introduzidos sistemas para identificar os votos 
adicionais que poderão ser excluídos.  

9. O vencedor do Grande Prémio será o Vencedor do País com mais 
pontos relativos à sua História Incrível, no qual os pontos são 
atribuídos da seguinte forma:  

a. Os resultados do voto do público – com 20 pontos para a 
História Incrível que tenha ganho o número mais elevado de 
votos públicos aquando do fecho, 19 pontos pela História 
Incrível que tenha recebido o número mais elevado de votos e 
assim sucessivamente. 

b. As visualizações da actuação de Jason Mraz como júri 
independente e a atribuição de 20 pontos à sua História Incrível 
favorita, 19 à sua segunda favorita e assim consecutivamente. 

10. Todos os votos, avaliações e cálculos de pontos serão verificados pela 
PromoVeritas.   

11. No caso de haver duas ou mais Histórias Incríveis com o mesmo 
número de pontos mais elevado, a História Incrível com mais votos do 
público será a vencedora do Grande Prémio. 

12. O Vencedor do Grande Prémio é responsável por assegurar que é 
capaz de aceitar os prémios conforme estabelecido nestes Termos e 
Condições. Isto inclui, por exemplo, ser capaz de se ausentar do 
trabalho e seguir todas as instruções razoáveis do Promotor. 

13. Se o vencedor do Grande Prémio não for capaz de aceitar ou receber 
o prémio, o Promotor oferecerá o Grande Prémio à segundo História 
Incrível qualificada, e assim consecutivamente, até que o Grande 
Prémio tenha sido atribuído.  

14. NOTIFICAÇÃO DO VENCEDOR: O vencedor do Grande Prémio será 
notificado via correio, telefone e/ou e-mail até 12 de Dezembro de 2011 
e terá de assinar e preencher devidamente os seguintes documentos e 
devolver via e-mail ou fax (e subsequentemente enviar os documentos 
preenchidos por correio de acordo com as instruções a serem 
indicadas) para a morada fornecida no prazo de sete dias a partir da 
data de notificação: 

a. Declaração de Elegibilidade e Responsabilidade 
b. Informação de Viagem e Responsabilidade; 
c. tais como outros contratos conforme seja necessário pelo 

Promotor.    
15. Caso alguns documentos enviados por quaisquer meios para o 

Vencedor do Grande Prémio sejam devolvidos como não entregues ou 
se o Vencedor do Grande Prémio não conseguir executar devidamente 
e devolver todos os documentos descritos no presente dentro do 
período anotado ou no caso de o Vencedor do Grande Prémio ser 
considerado ilegível ou não esteja em conformidade com os Termos e 
Condições e os Termos de Aviso de Utilização, o Vencedor do Grande 
Prémio será desqualificado e, mediante o critério exclusivo do 



Promotor, será substituído pela seguinte História Incrível melhor 
qualificada.  

16. LISTA DE VENCEDORES: O Vencedor do Grande Prémio da Fase 
Dois (sujeito a verificação) será publicado em 
www.insearchofincredible.com  até 10:00 horas (horário de Portugal 
Continental) no dia 15 de Dezembro de 2011. 

17. O Grande Prémio: A oportunidade de dar vida à História Incrível do 
vendedor do Grande Prémio e participar numa apresentação especial 
de cinema num Festival de Cinema importante no Utah, EUA - até um 
valor de $15.000 incluindo voos, refeições, viagens, alojamento, etc. 
para o Vencedor do Grande Prémio e convidados. Note que é condição 
para aceitar o prémio o facto de os principais elementos da viagem 
serem filmados por uma equipa de profissionais de imagem da Asus 
para utilização em campanhas de marketing futuras.  

18. Termos adicionais para o Grande Prémio: 
a. O Prémio destina-se ao vencedor mais um convidado – pelo 

menos um destes tem de ter mais de 21 anos e ambos têm de 
ter pelo menos 18 anos de idade. 

b. As datas e os destinos da viagem do Grande Prémio têm de ser 
planeadas em conjunto com o Promotor e estão sujeitos a 
disponibilidade e aos termos e condições normais da 
companhia aérea e do hotel. 

c. O vencedor do Grande Prémio tem de estar disponível para 
filmar a sua História Incrível durante o início de Janeiro de 2012 
e poder realizar a viagem até ao Utah, nos EUA, entre 17 e 31 
de Janeiro de 2012.  

d. O Promotor fornecerá uma equipa de filmagem e financiará os 
custos razoáveis para a filmagem da História Incrível do 
Vencedor do Grande Prémio. 

e. O prémio inclui: 

i.  Os voos de regresso para duas pessoas para Salt Lake 
City, Utah (incluindo recepção no aeroporto e transfers 
de/para o hotel) 

ii. Alojamento de 4 noites no The Hyatt Escala Lodge em 
Park City 

iii. Dois passes para o festival de cinema. 

iv. Transfers de regresso do hotel para o festival de cinema 
todos os dias e o evento de apresentação especial do 
filme dos vencedores. 

v. Jantar no Adolph’s Restaurant, Park City para dois 
adultos 

vi. Tarifas American ESTA para dois adultos 

vii. Seguro de viagem (nos termos normais) 



f. O Grande Prémio não inclui os transfers do aeroporto 
doméstico ou quaisquer outros custos de natureza pessoal não 
indicados para o vencedor do Grande Prémio e o seu 
convidado.  

g. Todos os viajantes têm de obter, através dos próprios esforços 
e custos, todos os passaportes necessários, atestados médicos 
ou outra documentação necessária para entrar nos países de 
destino. 

h. Todos os viajantes têm de ter um ESTA válido da Embaixada 
Norte-americana. É da responsabilidade do Vencedor do 
Grande Prémio cumprir os requisitos dos EUA em termos de 
ESTA. O Promotor pagará as tarifas mas não é responsável por 
obter a aprovação, ou qualquer rejeição, da Embaixada Norte-
americana.  

i. O Grande Prémio tem de ser considerado conforme referido e 
nenhuma compensação será paga caso alguma parte não seja 
utilizada. 

j. O Promotor não é responsável no caso de perda, furto ou 
atribuição indevida dos bilhetes do voo ou do festival, etc. por 
parte do Vencedor do Grande Prémio e do convidado e os itens 
anteriormente expostos não serão substituídos ou no caso de 
os transportes reservados falharem por qualquer motivo.  

k. O valor real da viagem depende do país de residência ou de 
partida do vencedor do Grande Prémio.  

l. O Vencedor do Grande Prémio concorda com a filmagem da 
sua história e viagem e com a publicação do filme resultante 
destas, em qualquer meio de comunicação à escolha do 
Promotor, tal como a Internet, Facebook, YouTube, sem outra 
consideração. 

 
 
19. O PROMOTOR:  Asus   ADDRESS  (“Promotor”)  ASUSTEK (UK) LTD 
/ Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU em nome da 
ASUS Technology Pte Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 
1, #05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 
 


