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Campanha In&Out Cooking 

“Taste Journey” 
 

 
I – Âmbito 
 
O presente regulamento determina os termos e condições da Campanha “Taste 
Journey” promovida pela In&Out Cooking com sede na Rua Conselheiro Luís Magalhães 
19 - Aveiro, que se irá realizar entre os dias 1 de julho de 2021 até 20 de agosto de 
2021.  
 
II – Participação 
 
O Passatempo destina-se a pessoas singulares, maiores de 18 anos, com residência no 
território europeu. 
 
III. Condições de Participação 
 
1. Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos residente na União Europeia, poderá 

participar na campanha. 
 

2. Para ganhar um icónico moinho Paris U’Select da prestigiada marca Peugeot 
Saveurs, terá que comprar pelo menos um produto da campanha Taste Journey e 
perfazer um total de compras superior a 200€ durante o período de 1 de julho a 20 
de agosto de 2021. 

 
3. A In&Out Cooking reserva-se ao direito de analisar os elementos de identificação 

dos clientes através do seu registo assim como a verificação dos requisitos inerentes 
à campanha Taste Journey. 

 
4. Só será atribuído um moinho de pimenta Paris U’Select da Peugeot Saveurs por 

cliente. 
 
IV – Vencedores 
 
5. Qualquer cliente que faça um total de compras no valor igual ou superior a 200€, 

com pelo menos um produto selecionado na campanha Taste Journey, ganha 
automaticamente um moinho de pimenta Paris U’Select da Peugeot Saveurs. 
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V – Prémios 
 
6. O moinho de pimenta Paris U’Select da Peugeot Saveurs, escolhido como 

oferta/prémio, é pessoal e intransmissível e não poderá ser trocado por nenhuma 
quantia monetária ou voucher de desconto. A oferta não é substituível. 
 

7. O moinho de pimenta Paris U’Select da Peugeot Saveurs será entregue por correio, 
à semelhança de uma expedição de encomenda e sem quaisquer custos adicionais, 
durante os 30 dias posteriores ao término da campanha, 20 de agosto de 2021. A 
oferta/prémio será enviada para a morada indicada, sem exceção. 

 
8. Oferta limitada ao stock existente. Campanha exclusiva apenas para compras online. 

 
9. A In&Out Cooking não se responsabiliza por danos, roubos, perdas, atrasos ou 

qualquer outra circunstância que seja da responsabilidade de terceiros e que 
possam afetar a entrega da oferta/prémio. 
 

10. A In&Out Cooking reserva-se o direito de suspender a presente campanha em caso 
de irregularidades no processo de participação, assim como por qualquer outra 
causa fora do controlo da empresa. 

 
11. O presente Regulamento pode ser alterado ou corrigido, em qualquer altura e sem 

aviso prévio, por motivos de força maior relacionados com a evolução e logística da 
campanha. 

 
12. A participação na campanha implica a aceitação pelos participantes dos termos e 

condições previstas.  
 

13. Qualquer reclamação ou esclarecimento poderá ser obtido através do email: 
info@inoutcooking.com 


