
 

Regulamento: 

Quiz SB Smiles l Acha que sabe o que é preciso para ter uma boa saúde oral? 

1. Objectivo 

Através deste quiz queremos promover bons hábitos de higiene oral. Desta forma, vamos 

oferecer um desconto de 50% nas consultas para branqueamentos e limpeza na Cliníca SB 

Smiles. Este desconto poderá ser utilizado até ao dia 31 de Junho. 

2. Duração 

O Quiz SB Smiles irá decorrer entre as 00:00:00 horas do dia 3 de Abril de 2017 às 23:59:59 

horas do 30 de Abril de 2017. 

3. Mecânica 

Para participar no quiz terá que realizar os seguintes passos até a data de término desta acção: 

- Entrar na http://www.sbsmiles.pt/quiz-sb-smiles-saude-oral 

- Preencher obrigatoriamente os dados necessários para validar a participação no quiz (dados 

utilizados posteriormente para conseguir usufruir do desconto); 

- Responder corretamente a todas as questões do quiz sobre Higiene Oral. 

3. Vencedor 

Todos os participantes que respondam correctamente à todas as perguntas do quiz ganham o 

desconto.  

 

4. Desconto 

Após participar no quiz e ganhar o desconto, deverá entrar em contacto com a clínica através 

do e-mail geral@sbsmiles.pt ou do número 244 020 041 para marcar o respectivo tratamento, 

referindo os dados que utilizou na participação do quiz (Nome e E-mail). 

5. Outros 

- O prémio não poderá ser substituído ou transmitido a outra pessoa, não existindo 

possibilidade do vencedor receber o valor do desconto como alternativa.  

- Cada desconto apenas poderá ser utilizado um vez.  

- Após dia 31 de Junho, não será possível utilizar o desconto.  

- A SB Smiles não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos do site. - Não serão 

aceites participações por correio, mensagens nas redes sociais, correio electrónico ou outra 

forma.  

- Ao participar, aceita o regulamento do passatempo.  

- Ao participar no passatempo, aceita receber informações promocionais da SB Smiles no email 

indicado.  

- Quaisquer dúvidas sobre o regulamento do passatempo devem ser enviadas através de 

mensagem para o facebook da SB Smiles – www.facebook.com/SBSmilesClinicaDentaria. 

http://www.sbsmiles.pt/quiz-sb-smiles-saude-oral

