
 
 

REGULAMENTO 
Campanha de Retomas MEO – Usados valem desconto 

 

1. Definições 
 
1.1. Campanha de Retomas MEO – Usados valem desconto, através da qual os Participantes poderão 

utilizar o valor de retoma atribuído mediante a entrega do seu equipamento antigo - que cumpra todas 

as especificações constantes do Artigo 2 deste Regulamento e cujo modelo seja abrangido pela 

Campanha. O valor de retoma varia em função do modelo e marca do seu equipamento antigo, entre os 

€ 10 e os € 2100.  

1.2. Participante: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal Continental e nas 

regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que tenha comprado equipamentos em comercialização nas 

lojas MEO e em MEO.pt conforme indicado no Artigo 3.3 do presente Regulamento, durante o Período da 

Campanha, e que aceite as condições deste Regulamento.  

1.3. Equipamento antigo: a listagem dos modelos indicados no simulador disponível aqui . O valor de 

retoma varia em função do modelo e marca do equipamento. 

1.4. Período da Campanha: A Campanha é válida para compras efetuadas nas Lojas MEO e Loja Online 

MEO entre o dia 1 e o dia 30 de novembro de 2022.  

 

1.5 Oferta: A Campanha contempla a atribuição ao Participante de um valor pela retoma de um 

equipamento antigo numa loja física MEO, na compra de qualquer equipamento em comercialização nas 

lojas MEO e em MEO.pt, em função do stock existente dos mesmos, bem como, no caso de compras 

online, nos termos e condições aplicáveis. 

1.6. Promotora: A MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, S.A., sociedade comercial com sede na 

Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 40, 1069-300 Lisboa – Portugal  

1.7. Parceira: a Corporate Mobile Recycling España SL (Corporate Mobile Recycling España SL., 

sociedade comercial com sede em C/Haya 13, 4to Derecha 28044, Madrid, Espanha) que adquire os 

equipamentos antigos ao Participante, mediante avaliação que cumpra todas as especificações 

constantes do Artigo 2 deste Regulamento.  

https://www.meo.pt/lpc/retoma-iphone#simulador-retoma


 
 
2. Condições de Aceitação 
 
2.1. Para poder usufruir do valor de retoma (o qual é variável em função do modelo do equipamento 

retomado) na compra de um novo equipamento em comercialização na MEO, o equipamento entregue 

pelo Participante deverá cumprir todos os seguintes requisitos, sob pena do Participante não beneficiar 

de qualquer valor de retoma: 

 

a) O equipamento deve estar 100% funcional; 

 

b) Deve ser possível ligar o equipamento, sem recurso ao carregador; 

 

c) O vidro do ecrã não poderá estar partido; 

 

d) O LCD deve estar em boas condições; 

 

e) O vidro do ecrã deve encontrar-se encaixado na moldura sem se mover e sem cliques sonoros 

quando se pressiona os cantos 

 

f) A tampa traseira não poderá estar partida; 

 

g) Os botões devem estar em bom estado de funcionamento; 

 

h) O dispositivo não pode ter sinais óbvios de contacto com líquido 

 

i) O equipamento de retoma tem de ser um equipamento incluído na lista de equipamentos 

indicados no simulador disponível aqui ,  os quais são aceites pela MEO e pela empresa Corporate 

Mobile Recycling España SL (que adquirirá os equipamentos entregues); 

 

j) O participante deverá declarar ser o proprietário do equipamento, não existindo qualquer 

indicação em contrário, bem como quaisquer direitos, ónus, encargos ou direitos de terceiro 

sobre o equipamento, e ainda declarar a sua propriedade por escrito na declaração de 

transferência de propriedade do equipamento, a formalizar na data de entrega do equipamento 

antigo. 

 



 
 
2.2. Os Participantes deverão retirar o cartão SIM e os cartões de memória do equipamento a retomar, 

assim como remover a conta iCloud do equipamento e eliminar todas as informações pessoais e quaisquer 

outros dados que se encontrem armazenados no dispositivo, não sendo a MEO ou a Parceira Corporate 

Mobile Recycling España SL responsáveis pela destruição e / ou perda de informações, ou pela sua 

utilização por terceiros. 

2.3. O equipamento não poderá ter qualquer bloqueio de usuário e/ou de rede (operadora). 

2.4. Uma vez entregue o equipamento pelo Participante e transferida a respetiva propriedade, o mesmo 

não poderá ser devolvido ao Participante. 

 
 
3. Oferta 
 
3.1. A Campanha contempla a atribuição ao Participante de um valor pela retoma de um equipamento 

antigo numa loja MEO, na compra de um novo equipamento em comercialização nas lojas MEO ou em 

MEO.pt, em função do stock existente dos mesmos, bem como, no caso de compras online, nos termos e 

condições aplicáveis; 

3.2. Os valores de retoma variam entre os €10 e os €2100, em função do modelo e marca do equipamento 

entregue, sendo aplicáveis no caso de os Participantes pretenderem adquirir um novo equipamento em 

comercialização nas lojas MEO ou em MEO.pt, imediatamente após a retoma. O valor da retoma e os 

modelos de equipamento abrangidos pela Campanha podem ser consultados no simulador disponível 

aqui . 

3.3. Dão direito à Oferta qualquer equipamento em comercialização nas lojas MEO ou em MEO.pt. Apenas 

poderá ser entregue um equipamento antigo por compra e o valor do equipamento retomado deve ser 

sempre inferior ao valor total da nova compra. 

*Limitado ao stock existente de unidades dos modelos indicados. A Campanha apenas é válida para as 

Lojas MEO localizadas em Portugal Continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, bem 

como para a Loja Online MEO.  

 

3.4. Em caso algum poderá a Oferta ser substituída por outros Artigos que não sejam os contemplados na 

Campanha e indicados no presente Artigo do Regulamento. 

 



 
 
3.5. Os direitos à Oferta são pessoais e intransmissíveis e não poderão ser alternativamente convertidos 

em dinheiro ou em outros produtos, descontos ou serviços.  

 

3.6. A Oferta a atribuir será livre de qualquer encargo, sendo da responsabilidade da MEO o pagamento 

dos impostos a que este esteja sujeita e encontra-se limitada ao stock existente de unidades.  

 

 

4. Outras Condições 

 
4.1. O Participante, ao participar na presente Campanha, aceita automaticamente e integralmente o 

presente Regulamento, e todas as regras nele estabelecidas, bem como toda a informação publicada em 

meo.pt 

4.2. Esta Campanha apenas será válida na aquisição de um equipamento comercializado nas Lojas MEO 

ou Loja Online MEO, limitado à respetiva disponibilidade de unidades. Apenas é possível a entrega de um 

único equipamento para efeitos de retoma por cada compra de um equipamento, nos termos da presente 

Campanha. 

4.3. Caso exista motivo atendível, a MEO poderá introduzir, em qualquer momento, alterações ao 

presente Regulamento, divulgando as alterações numa versão atualizada do mesmo, as quais entrarão 

em vigor após a sua publicação em meo.pt. 

 

4.4. A MEO reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a participação de Participantes 

que incumpram qualquer das disposições constantes do presente Regulamento e todos os que considere 

terem um comportamento inadequado de acordo com as regras da boa-fé, que impossibilite a 

manutenção da sua participação na Campanha. Nestes casos, o Participante, ainda que tenha cumprido 

com os requisitos de participação, será excluído da Campanha e não terá direito a usufruir da Oferta. 

 

4.5. Não serão aceites reclamações referentes à Campanha após o decurso de 1 (um) mês sobre o último 

dia do Período da Redenção da Oferta da Campanha, ressalvando-se o disposto na lei aplicável. 

 

5. Pedidos de Esclarecimento  

Mais informação em meo.pt ou através da linha de apoio 16 200. 


