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Concurso 100% Premium da DStv 

1 de Janeiro de 2022 à 31 de Março de 2022 

 

 

Perguntas Mais Frequentes 

1. O que é a oferta do DStv 100% Premium? 

A oferta DStv 100% Premium é uma campanha que visa fornecer aos Clientes DStv a 

experiência completa de um Cliente Premium, desfrutando de todos os serviços ou produtos 

adicionais para alcançar o estado 100% Premium na sua conta. 

2. O que os Clientes necessitam de fazer? 

Para participarem deste concurso os Clientes devem simplesmente seguir as instruções nas 

páginas iniciais do concurso. Para desbloquear esses benefícios, os Clientes irão necessitar 

de:  

• Ser um subscritor activo da DStv num dos pacotes Premium: DStv Bué, DStv Premium 

e DStv Mega; 

• Ter um Descodificador DStv Explora; 

• Ter alugado filmes do Box Office nos últimos 90 dias; e, 

• Ter acedido ao aplicativo DStv nos últimos 30 dias. 

• Quando o Cliente atinge os 100%, desbloqueia ainda mais:  

o Participações em Concursos 

o Recompensas em meses específicos  

 

3. Por que motivo a MultiChoice lançou a oferta DStv 100% Premium? 

A MultiChoice continua empenhada em proporcionar a melhor experiência de 

entretenimento em vídeo em Moçambique, encorajando-os a desfrutar de todas as nossas 

ofertas como parte da experiência da DStv.  

 

4. Quando começa a concurso? 

O Concurso decorre de 1 de Janeiro de 2022 e termina a 31 de Março de 2022. Aplicam-

se termos e condições. 

 



 

2 
 

5. Existe um processo na selecção de Clientes elegíveis? 

Sim. Um sistema de selecção será aplicado para identificar os Clientes elegíveis. Os 

Clientes devem ser 100% Clientes Premium até ao último dia do mês para se qualificarem 

para o sorteio/concurso específico. 

 

6. Que prémios podem ser ganhos? 

Os Participantes Qualificados são elegíveis a ganhar um dos seguintes prémios: 

• Um de cinco DStv Explora totalmente novo, incluindo instalação gratuita, para 

alguém querido, no valor de 9.147,99 MT. O Cliente tem de ser um participante 

qualificado a 31 de Janeiro de 2022 para ter possibilidade de participar no sorteio 

durante o mês de Fevereiro de 2022; 

• Um de cinco Vouchers no valor de 58.500,00MT, para um fim-de semana numa das 

instâncias turísticas a indicar pela MultiChoice, dentro do território nacional. O Cliente 

tem de ser participante qualificado a 28 de Fevereiro de 2022 para ser inscrito no 

sorteio durante o mês de Março de 2022. 

• Uma viagem 5 estrelas ao Dubai para 2 pessoas, com todas despesas pagas, no 

valor de 582.717,00MT. O Cliente deverá ser um participante qualificado desde a 

data de início da campanha até 1 de Abril de 2022.  

7. Quanto tempo durará este concurso? 

O concurso decorrerá de 01 de Janeiro de 2022 e termina a 31 de Março de 2022. Aplicam-

se termos e condições. 

 

8. A quantos Clientes será concedida esta recompensa? 

Todos os Clientes Premium elegíveis receberão os prémios garantidos. Os Clientes 

seleccionados receberão os prémios de sorteio. 

 

9. Como saberá o Cliente que ganhou? 

Os vencedores seleccionados no sorteio serão contactados por telefone; é sua 

responsabilidade garantir que os seus dados estejam actualizado. Se não conseguirmos 

contactá-lo após 7 tentativas, iremos atribuir o prémio ao próximo vencedor. Os vencedores 

podem ser convidados para um evento de imprensa para anunciar os vencedores dos 

respectivos sorteios e terá de assinar documentos de aceitação de que é o vencedor. 

 

10. Quando serão anunciados os vencedores? 

A tabela abaixo define as datas de qualificação, bem como as datas dos sorteios. Os prémios 

podem ser diferentes em cada mercado: 
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Data de Qualificação 
(data em que o Cliente 
deve ser 100% Premium 
para se qualificar para o 
sorteio específico) 

Data do sorteio Prémios 

31 Jan 2021, 12:00 01 Fevereiro  2022 Presentear alguém querido com um Explora & 
Instalação – Serão seleccionados 5 
vencedores  

28 Fev 2022, 12:00  02 Março  2022 Fim-de-semana dentro do território nacional –
Serão seleccionados 5 vencedores 

01 Jan 2022, 12:00   
31 Jan 2022, 12:00  
31 Mar 2022, 12:00  
28 Fev 2022, 12:00 

01 Abril 2022 Viagem a Dubai para 2 pessoas - Será 
selecionado 1 vencedor  
 

 

12. Como posso receber o meu prémio? 

Um representante da MultiChoice entrará em contacto consigo para explicar o processo. 

 

FIM. 


