EDAD MÍNIMA DE COMPRA
Los productos que se ofrecen en esta web tan sólo pueden ser adquiridos por personas
mayores de edad, puesto que contienen productos destinados al uso exclusivo de
personas que tengan la mayoría de edad.

RETORNO, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA COMPRA
No se reembolsará la cuota de inscripción de las muestras que no lleguen a destino por
rotura o extravío.
Las bodegas tienen derecho a desistir de participar en el concurso en el plazo de 14 días
naturales desde el día siguiente a la formalización de la inscripción, sin ninguna
justificación ni penalización.
Para ejercer este desistimiento el usuario notificará esta decisión a la organización a
través del correo info@premiosvinduero.com en el plazo anteriormente referido. La
organización confirmará su correcta recepción y procederá a la devolución del importe
en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en la que se informe de esta
decisión, utilizando para el reembolso el mismo método utilizado en el pago. En todo
caso, no incurrirá ningún gasto como consecuencia del reembolso, excepto cuando se
trate de la comisión para realizar una transferencia a su favor, comisión que se
descontará del importe final a devolver.
Una vez transcurrido el plazo legal de desistimiento, el usuario no podrá solicitar la
cancelación de la inscripción.

IDADE MÍNIMA
Os produtos que se disponibilizam nesta página web somente poderão ser adquiridos
por pessoas maiores de idade, uma vez que contêm produtos destinados ao uso
exclusivo de pessoas maiores de idade.

DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
Não se reembolsará o valor da inscrição das amostras que não cheguem ao destino por
eventual dano ou extravio.
Os produtores têm direito a desistir da sua participação no concurso no prazo máximo
de 14 dias naturais desde o dia seguinte à formalização da inscrição, sem nenhuma
justificação ou penalização.
Para confirmar a desistência o utilizador notificará a organização da decisão, através do
email info@premiosvinduero.com no prazo anteriormente referido. A organização
confirmará a sua correta receção e procederá à devolução da importância paga num
prazo de 14 dias naturais a partir da data na qual se informa desta decisão, utilizando
para o reembolso o mesmo método utilizado no pagamento. Em qualquer caso, não
implicará nenhum gasto como consequência do reembolso, exceto quando se trate da
comissão para realizar uma transferência a seu favor, comissão que se descontará do
montante final a devolver.
Uma vez decorrido o prazo legal para desistir, o utilizador não poderá solicitar o
cancelamento da inscrição.

