
 

 
  

 
 

Dias Incríveis A MatosCar | Regulamento 

 

Está de regresso a Évora um dos maiores eventos do Grupo A MatosCar, um 

verdadeiro festival automóvel que, em 2022, conta com mais de uma centena de 

viaturas das várias marcas representadas pelo Grupo.  

 

Os “Dias Incríveis” vão decorrer de 7 a 11 de dezembro de 2022, no Concessionário 

A MatosCar, na Rua da Barba Rala, em Évora.  

 

Os Dias Incríveis arrancam às 10 horas do dia 7 de novembro e terminam às 22 

horas do dia 11, sendo que esse será o horário de todos os dias do evento.  

Para além de um leque vasto de viaturas, os Dias Incríveis garantem ainda 

surpresas para todos os visitantes e condições especiais para quem sair do evento 

com um carro novo. 

 

 

Oportunidades Incríveis:  
 

• Vasto Stock = + 100 viaturas 

Distribuídas pelo Concessionário vão estar mais de 100 viaturas novas e semi-

novas de marcas como Alfa Romeo, Abarth, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Hyundai, 

Isuzu, Jeep, Nissan, Opel, Seat, Volvo, VW, entre outras.  

 

• Entrega Imediata 

Algumas das viaturas em exposição estarão disponíveis para entrega imediata.  

 

• Financiamento com Taxa Fixa 

Asseguramos uma taxa de financiamento de 2022, fixa e única face a 2023.  

 

 

• Começa a pagar só em 2023 

Se fizer financiamento para a aquisição da sua viatura, começa a pagar só em 

Janeiro de 2023.  

 

 

• Oferta do Deposito Cheio 

Garantimos o depósito cheio na compra de uma viatura durante os “Dias 

Incríveis”. 

 

• Compramos o seu Carro 

Ao longo dos “Dias Incríveis” vamos ter uma equipa especializada que avaliará 

gratuitamente o valor da sua viatura e, caso pretenda, concretizamos o 

negócio, independentemente de comprar viatura nova no nosso evento.  

 

• Garantia até 7 Anos 

Aplicação variável de acordo com a garantia do fabricante.  

 

 

 



 

 
  

 

Declaração de Consentimento/ 

Cedência de Dados Pessoais e Direitos de Imagem 
 

Considerando que: 

 

1.1 No âmbito dos “Dias Incríveis”, o Grupo A  MatosCar, constituído pelas empresas 

A MatosCar, A MatosCar Beiras e Lubripor procede à recolha dos dados pessoais 

e ao registo, gravação e captação de imagens, fotografias ou informações digitais 

dos participantes do evento, para utilização em atividades didáticas ou 

promocionais realizadas no evento, sendo o responsável pelo tratamento desses 

dados ao abrigo da legislação vigente. 

 

1.2 O Grupo A MatosCar, procede à divulgação, total ou parcial, dessas atividades 

e das imagens que lhe estão associadas, de pessoas e bens, através das páginas 

eletrónicas, portais ou redes sociais e órgãos de comunicação social. 

 

1.3 Os dados pessoais recolhidos serão utilizados para fins promocionais, 

nomeadamente, eventos, promoções/campanhas, lançamentos, entre outros, seja 

através de e-mail, telefone ou sms.  

 

Em qualquer momento, o utilizador tem direito de aceder aos seus dados pessoais, 

bem como, dentro dos limites da legislação, de os retificar, alterar, opor-se ao 

respetivo tratamento, decidir sobre o tratamento automatizado dos mesmos, 

retirar o consentimento e exercer os demais direitos. Caso retire o seu 

consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até essa 

data. 

Tem o direito de ser notificado, nos termos previstos na legislação, caso ocorra 

uma violação dos seus dados pessoais, podendo apresentar reclamações perante 

a(s) autoridade(s). 

Para mais informação, posso consultar a Política de Privacidade e Tratamento de 

Dados Pessoais do Grupo A MatosCar, disponível em www.amatoscar.pt 
 


