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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
PRUDENSHOPPING CADA VEZ MAIS
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 02.001197/2019
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PRUDENSHOPPING
Endereço: MANOEL GOULART Número: 2400 Bairro: JARDIM DAS ROSAS Município: PRESIDENTE
PRUDENTE
UF: SP CEP:19060-000
CNPJ/MF nº: 57.324.709/0001-60
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
04/03/2019 a 10/03/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
04/03/2019 a 10/03/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A cada R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas fiscais/cupons, em compras efetuadas nas lojas
participantes, que estarão identificadas no Prudenshopping, entre o período de 04 de março a 10 de
março de 2019, o cliente receberá 1 (um) kit L’occitane au Brésil. Juntando o valor mínimo em notas
fiscais/cupons, o cliente deverá se dirigir ao balcão de trocas da promoção localizado no piso Washington
Luiz durante o horário de atendimento que segue o mesmo horário de funcionamento das lojas do
Prudenshopping, informar os dados pessoais solicitados sendo eles: Nome, CPF, RG, Sexo, Estado
Civil, Profissão, telefone, CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado, apresentar
os cupons/notas fiscais ao Realizador, que as validará para que não possam ser reutilizados. O
participante não poderá repassar seu saldo para terceiros. Haverá um limite de 01 (um) kit L’occitane au
Brésil para cada consumidor (CPF). Não serão distribuídos cupons às compras contendo os produtos
vetados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo eles medicamentos, armas e munições, explosivos,
fogos de artifícios ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. O prêmio não poderá
ser convertido em dinheiro. Lojas não participantes da promoção: C&A, Casas Bahia, Carrefour,
Centauro, Lotérica, Marisa, Magazine Luiza, Moviecom Cinemas, Riachuelo, Renner e Ri Happy.
7 - BRINDES:
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 04/03/2019 10:00 a 10/03/2019 20:00
PRÊMIOS
Quantidade
350

Descrição
KIT – ÁGUA DE COCO L’occitane Au Brésil sendo:
1 Sabonete Líquido Água de Coco 50 ml;
1 Loção Desodorante Corporal Água de Coco 50 ml;
1 Creme de Mãos Água de Coco 30 ml.

Valor R$

Valor Total R$

21,74

7.609,00

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios
350

Valor total da Promoção R$
7.609,00
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9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderão participar desta promoção: funcionários, empregados, proprietários, sócios e diretores,
assim como seus respectivos parentes até o segundo grau, inclusive seus cônjuges, das seguintes
entidades: Prudenshopping S/A, Condomínio Edifício Prudenshopping, Associação dos Lojistas do
Prudenshopping e Agência Audi Propaganda; e demais lojas comerciais e/ou civis instaladas no
Prudenshopping. Empresas ou pessoas físicas que prestem serviços regularmente para o
Prudenshopping encontram-se também compreendidos na proibição mencionada no item anterior.
Ficam previamente determinados que as compras, efetuadas antes ou após o período de realização
desta promoção, serão prontamente desconsideradas.
Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar as
disposições do presente Regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito ao brinde; sem
prejuízo de qualquer outra iniciativa por parte do Realizador.
Serão aceitos, no máximo, 03 (três) notas fiscais/cupons emitidos na mesma data, pelas lojas e/ou
quiosque participantes da campanha (com numeração sequenciada ou não). Os demais comprovantes
emitidos nestas mesmas condições serão verificados pelo Shopping, e em caso de confirmação de
alguma irregularidade, serão simplesmente desconsiderados e invalidados, mediante a aposição de
carimbo pela Promotora da promoção, para o fim de participação nesta promoção.
10 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A cada R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas fiscais/cupons, em compras efetuadas nas lojas
participantes, que estarão identificadas no Prudenshopping, entre o período de 04 de março a 10 de
março de 2019 no horário de funcionamento do Prudenshopping ou enquanto durarem os estoques dos
brindes oferecidos nesta Promoção. Quantidade oferecida: 350 (trezentos e cinquenta) kits L’occitane
au Brésil, o cliente deverá se dirigir ao balcão de trocas da promoção localizado no piso Washington Luiz
durante o horário de atendimento que segue o mesmo horário de funcionamento das lojas do
Prudenshopping, informar os dados pessoais solicitados sendo eles: Nome, CPF, RG, Sexo, Estado
Civil, Profissão, telefone, CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado, onde
realizará a troca por 1 (um) kit L’occitane au Brésil. Haverá um limite de 01 (um) kit L’occitane au Brésil
para cada consumidor (CPF).
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que porventura
lhes sejam solicitados possam ser utilizados pelo Realizador da campanha para os fins necessários à
adequada realização e conclusão desta promoção; bem como para futuros contatos com os
participantes.
A presente promoção poderá ser encerrada antes do prazo aqui estabelecido, caso o estoque de 350
(trezentos e cinquenta) kits L’occitane au Brésil, disponibilizados, se esgotem antes do dia 10 de março
de 2019.
12 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional,
desde que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha autorizada;
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
É vedada a apuração por meio eletrônico;
Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos
contemplados
Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado
no prazo de cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do
resultado do concurso ou do término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o
valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da
União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato
da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal;
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A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção
comercial;
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas
pela promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em
todo material utilizado na divulgação da promoção;
A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição
dos prêmios sob pena de descumprimento do plano de distribuição de prêmios;
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em
grafia que viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção
comercial;
Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768,
de 1971, no Decreto nº 70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria
MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88 de 2000, e em atos que as complementarem.
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem
descumprimento do plano de operação e ensejam as penalidades previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768,
de 1971.
Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção
Comercial', no endereço https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de
Autorização 02.001197/2019
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