
CAMPANHA “JÁ CÁ CONTA” 
1.    Durante o período da Campanha “Já cá Conta” (doravante 
“Campanha”) sempre que efetuar uma compra (seja esta restrita a 
uma categoria específica ou não) numa loja LIDL em Portugal 
Continental utilizando a App Lidl Plus, o valor gasto na compra será 
contabilizado para desbloquear cupões extra, além dos já disponíveis 
na aplicação.  

2.    Durante a Campanha serão desbloqueados cupões extra na App 
Lidl Plus, ao atingir um determinado valor de compra, conforme 
informação disponibilizada na App Lidl Plus aquando do início da 
Campanha. 
2.1     Compras efetuadas sem a leitura do cartão virtual Lidl Plus não 
irão gerar acumulação de gastos e, por conseguinte, não irão 
espoletar o cupão extra de desconto Lidl Plus. Não será possível 
associar à posteriori um cartão Lidl Plus a uma compra efetuada 
anteriormente; 
2.1    Para efeitos do valor da compra, excluem-se os seguintes 
artigos: leites de fórmula para lactentes, cartões presente Lidl e 
livros; 
2.2     As devoluções de artigos serão contabilizadas para o valor 
acumulado, descontando o respetivo montante; 
2.3    Pode consultar os cupões extra na App Lidl Plus, na secção “Já 
cá conta > Mais informação”; 
2.4    Aplicam-se os Termos e Condições em vigor para os cupões de 
desconto da App Lidl Plus; 
2.5    Os cupões serão disponibilizados na app logo após a 
qualificação;  
2.6    Os cupões atribuídos serão válidos pelo período indicado nas 
condições indicadas, salvo erro tipográfico, não sendo os mesmos 
convertíveis em dinheiro, tendo ainda uma utilização única; 
2.7    O cupão atribuído é pessoal e intransmissível, não podendo ser 
utilizado por nenhuma outra conta Lidl Plus. 

3.     Todos os meses, ao primeiro dia do mês, a Campanha reinicia-
se, não transitando os cupões e os valores acumulados de um mês 
para o seguinte. ; 
3.1    Ao atingir o valor máximo da Campanha num determinado mês, 
a mesma não será reiniciada enquanto esse mês não terminar; 
3.2    O valor acumulado não transita para o mês seguinte. 



4.    A Campanha é exclusiva para os clientes da App Lidl Plus 
4.1     A App Lidl Plus encontra-se disponível para download gratuito 
na App Store (iOS), Play Store (Android) e AppGallery (Huawei), 
necessitando de acesso à Internet para utilizar a mesma; 
4.2     Para se registar na App Lidl Plus terá obrigatoriamente de 
disponibilizar os seus dados pessoais e aceitar os termos e condições 
da aplicação. 
Aceitação dos termos da Campanha 
5.    A participação na presente Campanha implica, por parte do 
cliente, a aceitação, integral e sem reservas, das presentes 
Condições, bem como dos Termos e Condições da App Lidl Plus. 
5.1   A Lidl & Cia reserva-se o direito de eliminar qualquer 
participante que esteja, de alguma forma, a violar o presente 
regulamento. 
5.2   Qualquer participante que atue de má-fé, designadamente 
participando na Campanha utilizando informação falsa será 
automaticamente excluído. 
5.3    Serão excluídos de participar nesta Campanha, sem aviso 
prévio, todos os participantes cujas participações sejam feitas com 
recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos. Toda e 
qualquer atuação ilícita e ilegal para obter quaisquer vantagens no 
decorrer desta Campanha serão consideradas fraudulentas. 
5.4    Todas as dúvidas sobre a interpretação dos termos e condições 
e os casos omissos relativos a este Campanha serão analisadas e 
decididas pela promotora da Campanha. 
  

Faça download do regulamento aqui. 
 


