
 

CAMPANHA A POSTOS PARA POUPAR? 

FAQ’s  

 

P – Em que consiste a campanha? 

R – A campanha estará em vigor de 29 de junho de 2022 a 28 de agosto de 2022, ou até os códigos 

esgotarem, e é válida para todos os clientes que efetuem abastecimentos iguais ou superiores a 

40€ de qualquer combustível Cepsa simples, Óptima ou GPL num posto aderente CEPSA, durante o 

período promocional.  

 

P – Como posso participar na campanha? 

R – Em abastecimentos de combustível simples,  Óptima ou GPL no valor igual ou superior a 40€, 

na rede de postos aderentes CEPSA, e após o pagamento da compra irá receber no talão de 

compra com um código que corresponderá a 40 créditos ou 80 créditos para os clientes fidelizados 

que utilizem um dos cartões Porque Eu Volto (Porque EU Volto, DECO+ e Cartão de Crédito Porque 

EU Volto) 

Posteriormente, deverá efetuar os seguintes passos: 

1ª passo –  

• Aceder ao site https://apostosparaganhar.com,  

• Registar-se caso esteja a aceder pela primeira vez ou realizar o seu login caso já tenha 

efetuado o seu registo. 

• Inserir o Código presente no seu cupão, e os seus créditos serão adicionados à sua conta 

pessoal 

2º passo – Consultar as ofertas disponíveis nos patamares que estiverem desbloqueados, escolher 

as suas ofertas favoritas ou continuar a acumular pontos para desbloquear os patamares seguintes 

3ª passo – Ao gerar o voucher, o valor do patamar correspondente será descontado ao seu saldo. 

Será gerado um ficheiro em pdf com a indicação do parceiro, detalhes da oferta e contatos para 

marcação. Deverá contactar o parceiro informando que tem o voucher de oferta relativo à 

Campanha da “A POSTOS PARA GANHAR” da CEPSA, obtido no site da TLC Marketing; 

- No caso de alguns prémios o parceiro de contacto será a própria TLC Marketing, deverá 

entrar em contato da mesma forma para que esta possa enviar-lhe um formulário para 

obter mais alguns dados pessoais de modo que seja possível entregar ou realizar a 

marcação/reserva da oferta. 
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P – Como poderei conhecer os locais para usufruto da minha oferta? 

R – Os clientes com direito a participar da campanha A POSTOS PARA GANHAR da CEPSA poderão 

consultar a lista de ofertas através do site https://apostosparaganhar.com, após inserir o seu 

código ou contactar a Linha de Apoio à campanha através do número 308 804 730 (Dias úteis, 9h-

13h e 14h-18h). 

 

P – A oferta pode ser trocada? 

R – A oferta é pessoal, não tem valor monetário e não pode ser vendida, oferecida, doada, cedida, 

trocada, substituída, devolvida, nem é remível em dinheiro. 

 

P – O que acontece se eu perder os vouchers físicos? 

R – A partir do momento da entrega dos vouchers, a responsabilidade dos mesmos é do cliente, 

pelo que não será possível a emissão de novos vouchers. 

 

P – Quantas vezes posso usufruir dos vouchers? 

R – O participante só poderá usufruir de 1 oferta por parceiro/marca. 

 

P – Até quando poderei usufruir dos créditos e vouchers? 

R – Poderá utilizar os seus vouchers até 30 de junho de 2023, sendo que as marcações têm que ser 

feitas até 31 de dezembro de 2022. 

 

P – Quem poderá participar na campanha? 

R – A campanha é dirigida a pessoas particulares, residentes em Portugal e maiores de 18 anos. As 

empresas assim como quaisquer pessoas coletivas estão excluídas da campanha. 

 

P – Até quando posso inserir os códigos na plataforma para adicionar créditos e trocar os 

mesmos por ofertas? 

R – Poderá inserir os códigos promocionais e trocar os mesmos por ofertas até 31 de outubro de 

2022. 
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P – Se fizer um abastecimento de 50€ terei acesso a 2 códigos? 

R – Não. Por cada abastecimento igual ou superior a 40€ será atribuído apenas 1 código, que dá 

acesso a 40 créditos, caso seja cliente fidelizado ou seja utilize um dos cartões Porque Eu Volto 

(Porque Eu Volto, DECO+ e Cartão de Crédito Porque EU Volto, o código atribuído dá acesso a 80 

créditos.  

 

P – Como posso ser um cliente Porque Eu Volto? 

R – Através do site https://apostosparaganhar.com ao clicar no botão da barra de menu “Duplique 

os seus Pontos” será redirecionado para o formulário de adesão ao cartão Porque Eu Volto CEPSA, 

ou em Cepsa.pt.  

 

P – Se fizer dois abastecimentos de 20€ cada no mesmo dia terei acesso à campanha? 

R – Não. Para ter acesso à campanha tem de fazer um abastecimento de valor igual ou superior a 

40€. 

 

P – Os consumos em outros serviços CEPSA, como Lavagens, Cafetaria, estão abrangidos pela 

campanha? 

R – Não, para ter acesso à campanha precisa de fazer um abastecimento de combustível no valor 

mínimo de 40€. Todos os outros consumos, nos diferentes serviços que poderá encontrar nos 

postos CEPSA não serão abrangidos pela campanha A POSTOS PARA GANHAR.  

 

P – A campanha é válida para todos os postos de abastecimento estrangeiros CEPSA? 

R – Não, a campanha apenas é válida para abastecimentos em Portugal Continental. E para 

abastecimentos realizados nos postos aderentes à campanha. 

 

P – Como posso saber quais os postos CEPSA aderentes à campanha A POSTOS PARA GANHAR? 

R – Consultando o regulamento da campanha, através do site https://apostosparaganhar.com. 
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