
FAQs EXTERNAS “Concurso Tacho Lidl” 
 

 

1. É VERDADE QUE O LIDL VAI DAR TACHOS? O QUE É UM TACHO LIDL? 

Sim. Ao fazer as suas compras no Lidl, pode habilitar-se a ganhar um prémio de 1000€ por mês, 

pago mensalmente durante 3 anos em cartão pré-pago, para que ganhe algum sem fazer 

nenhum. 

Entre 7 de março e 3 de abril, por cada 20€ em compras, utilizando a app Lidl Plus, é lhe 

atribuída 1 participação na app para se habilitar a ganhar os 3 tachos que temos para oferecer 

todas as semanas. 

2. É FÁCIL PARTICIPAR NO CONCURSO? 

É fácil e simples. Basta seguir os 3 passos abaixo que lhe podem garantir um bom tacho: 

1. Em cada compra, passe a sua App Lidl Plus no leitor da caixa, mesmo que não tenha 

cupões para usar. 

2. Por cada 20€ em compras por talão, ganha 1 participação no concurso. Assim, quanto 

mais gastar mais hipóteses tem de ter um tacho. 

i. 17€ em compras --- 0 Participações 

ii. 20€ em compras --- 1 Participação 

iii. 40€ em compras --- 2 Participações 

iv. 60€ em compras --- 3 Participações 

3. Por último, não se esqueça de submeter as suas participações na App. Pode enviar as 

suas participações integralmente ou de forma faseada até ao final do dia 3 de abril. 

E já está! Ao seguir estes 3 passos, fica automaticamente habilitado a ganhar. 

Nota: Para efeitos do valor da compra e respetivo cálculo do número de participações atribuídas, excluem-se os 

seguintes artigos: leites de fórmula para lactentes, cartões presente Lidl e livros. 

3. COMO SUBMETO PARTICIPAÇÕES NA APP? 

De 7 de março a 3 de abril, por cada 20€ em compras por talão, utilizando a App Lidl Plus, vai 

acumulando automaticamente participações na sua App.  

Ao aceder à página do concurso, disponível no menu “Início” na App Lidl Plus, pode consultar, 

em qualquer momento, quantas participações tem por submeter e quantas já submeteu. 



Para enviar as suas participações, basta apenas clicar no botão “Submeter Participações”. 

4. COMO POSSO SABER SE FUI UM DOS VENCEDORES? 

Para serem apurados os vencedores dos 12 tachos, iremos realizar 4 sorteios: 

• Vencedor 1-3: Os vencedores serão sorteados no dia 17 de março, referente às 

participações submetidas entre dia 7 de março até dia 13 de março (inclusive); 

• Vencedor 4-6: Os vencedores serão sorteados no dia 24 de março, referente às 

participações submetidas entre dia 14 de março até dia 20 de março (inclusive); 

• Vencedor 7-9: Os vencedores serão sorteados no dia 31 de março, referente às 

participações submetidas entre dia 21 de março até dia 27 de março de 2022 (inclusive); 

• Vencedor 10-12: Os vencedores serão sorteados no dia 11 de abril, referente às 

participações submetidas entre dia 28 de março até dia 3 de abril de 2022 (inclusive). 

Caso seja um dos vencedores, será contactado telefonicamente, para o número de telefone 

inserido na App Lidl Plus no prazo máximo de 7 dias úteis seguintes à data do sorteio. O 

contacto pode ser realizado por um número privado ou não identificado, pelo que fique atento! 

A lista final de vencedores será publicada, até 31 de maio, na App Lidl Plus e em www.lidl.pt. 

5. ONDE POSSO SABER MAIS SOBRE A CAMPANHA? 

• Na sua loja Lidl; 

• Na sua App Lidl Plus; 

• No endereço www.lidl.pt; 

• No Facebook, Instagram e Youtube “Lidl Portugal”; 

• Na Linha de Apoio do Concurso (contacto@concursolidlplus.com ou 211 941 423). 
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