
 

1) Condições da promoção 

A promoção é válida para novos registos durante o mês de Agosto de 2020. Para 
participar na Promoção, cada Jogador deve registar-se através da página da Promoção e 
efectuar um depósito de, pelo menos, 20€ e fazer uma ou mais apostas (MÚLTIPLA ou 
SIMPLES, em pré-directo ou em directo), no montante total de 5€, durante o mês de 
Agosto de 2020, em qualquer jogo/desporto e tipo de aposta. 

 
2) Ativação 

Depois de se confirmar o ponto “1. Condições da Promoção”, o utilizador irá receber 
através do email de registo, um código para ter um mês de Eleven Sports sem custos. 
 
 

3) Atribuição dos Prémios/Códigos 
Os prémios/códigos serão enviados até 48 horas, depois de se confirmar o ponto “1. 
Condições da Promoção”, e serão enviado através de email. No caso de um Jogador 
desactivar a sua Conta antes do receber o prémio, o mesmo será cancelado. 
 
 

4) Responsabilidade 
A Betclic proíbe formalmente o uso de robôs, aparelhos mecânicos, dispositivos 
eletrónicos ou quaisquer outros dispositivos que permitam decisões automáticas em 
quaisquer jogos ou apostas oferecido no Site, seja esse uso tentado ou realizado por 
parte dos Jogadores ou de uma terceira entidade. No caso de a Betclic suspeitar do uso 
de tais dispositivo no Site, a Betclic reserva o direito de suspender a Conta em questão 
durante o perído de investigação. A Betclic considera o uso de tais dispositivos como 
uma tentativa de fraude e reserva o direito, nesse caso, de não reembolsar o saldo da 
Conta e cancelar quaisquer apostas ou jogos em andamento. Em nenhum caso, poderá 
ser a Betclic responsável se os Vencedores não puderem beneficiar da totalidade ou 
parte do prémio ganha por circunstâncias fora do seu controlo. A Betclic não será 
responsável por qualquer incidente ou dano de qualquer tipo que possa surgir como 
resultado do uso do prémio oferecido e/ou do uso do prémio. Finalmente, a Betclic 
reserva o direito de cancelar, encurtar ou prolongar a Promoção, ou modificar os 
Termos e Condições da mesma a qualquer momento se circunstâncias fora de seu 
controlo o exigirem. A Betclic não poderá ser responsabilizada, em particular, por 
quaisquer dificuldades de conexão ou acesso ao Site. 
 
 
 



5) Direito aplicável 
Os Termos e Condições da Promoção e a sua interpretação estão sujeitas à Regulação 
Portuguesa. 
 

6) Bónus de Boas Vindas 
No caso da primeira aposta ser perdedora, a primeira aposta, será reembolsada até 50€. Para 

saber mais sobre o bónus de boas vindas, visite a respectiva página. 

 
 

7) Ativação de Código na Eleven Sports 
a) POSSO UTILIZAR O MEU CARTÃO PRESENTE NA SUBSCRIÇÃO DA ELEVEN SPORTS 

NAS OPERADORAS DE TELEVISÃO? 
i) Não. O Código é para utilização exclusiva no nosso serviço de Streaming 

em elevensports.pt. 

 

b) COMO ADICIONAR O MEU CARTÃO PRESENTE À MINHA CONTA? 
i) Sou novo cliente Eleven Sports: 

– Vai a elevensports.pt e clica em “ADERIR”; 
– Escolhe o PASSE MENSAL; 
– Cria a tua conta, preenchendo os dados pessoais e carrega em “Prosseguir”; 
– Preenche os dados de pagamento e no final da página escreve o número do 
CÓDIGO em “Tem uma promoção ou um brinde a resgatar?” e carrega em 
“Prosseguir”; 
– Confirma o teu registo e começa a ver o melhor do desporto. 

ii) Já tenho conta Eleven Sports: 
– Vai a elevensports.pt, clica em “INICIAR” e faz Login; 
– Acede à tua Conta ; 
– Navega até “Subscrições” e seleciona “Tem um código de Promocional”; 
– Escolhe PASSE MENSAL e insere o teu código promocional. 

Para qualquer questão, contacta-nos para apoio@elevensports.pt ou através das nossas 
redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. 

 

c) SE TIVER UMA SUBSCRIÇÃO ELEVEN SPORTS, POSSO VER OS CANAIS NOS 
OPERADORES DE TV E NO SERVIÇO DE STREAMING? 
i) Neste momento estamos a oferecer o nosso serviço através de duas plataformas 

distintas, no nosso site e Apps e nos Operadores de TV. 
Com uma Subscrição do serviço de Streaming, poderás visualizar os nossos canais 
e On-Demand através do nosso site, aplicação móvel (IOS ou Android), 
Chromecast, Samsung Smart TV, Android TV e Amazon Fire TV, transmissão em 
Alta Definição dos melhores conteúdos desportivos detidos pela Eleven Sports. 
Na Subscrição com os Operadores de TV tens acessos aos nossos canais na tua 
Box e ainda a possibilidade de ver onde quiseres com a App de TV online da tua 
operadora de TV. 
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