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REGULAMENTO – PROMOÇÃO “COMPROU, GANHOU”
NATAL SOBRADINHO SHOPPING

sentados”, perdendo, então, sua validade para o fim de nova participação na campanha.

A campanha promocional denominada “Natal Sobradinho
Shopping” é realizada pelo Condomínio do Sobradinho Shopping
Center, inscrito no CNPJ sob o n. 07.810.565/0001-83, com sede na
Quadra 14, Áreas Especiais 3 e 4, Sobradinho, Brasília – DF, CEP
73050-006, doravante denominado “Organizador”.

5.3.1 Nesse sentido, cumpre esclarecer que, mesmo que a soma
total dos documentos fiscais apresentados supere o mínimo
estabelecido para participação (R$ 200,00 (duzentos reais), o saldo
residual desses documentos não poderá ser utilizado para efeito de
nova participação.

1. DA CAMPANHA
1.1 A campanha “Natal Sobradinho Shopping”, realizada na modalidade “Comprou, Ganhou”, consiste na entrega de um brinde (item
7.1) ao participante que, durante o período de campanha, acumular R$ 200,00 (duzentos reais) em compras realizadas nos estabelecimentos comerciais participantes, observadas as regras de troca
aplicáveis.

5.4 Cada participante terá direito a receber no máximo 1 (um)
brinde, independentemente de ter em compras valor superior a R$
200,00 (duzentos) reais.

2. DO PERÍODO DA CAMPANHA
2.1 A campanha “Natal Sobradinho Shopping” será realizada no
período de 09 de dezembro de 2019 a 24 de dezembro de 2019.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 A campanha “Natal Sobradinho Shopping” é aberta a qualquer
pessoa física maior de 18 (dezoito anos), no uso pleno de suas
capacidades civis, domiciliada no Brasil e com número válido de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do Ministério da Fazenda.
3.2 Ficam impedidos de participar da campanha todos os funcionários da Administração e dos estabelecimentos comerciais integrantes do Sobradinho Shopping, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e parentes até segundo-grau, além de todas as
pessoas envolvidas na produção da campanha.
4. DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Para participar da campanha, o cliente do Sobradinho Shopping
deverá acumular R$ 200,00 (duzentos reais) em compras nas lojas
participantes, durante o período da campanha previsto no item 2.1,
e se apresentar no local de troca para realização do cadastro e
recebimento do brinde.
4.2 Como comprovação da realização das compras, somente serão
aceitos documentos originais de venda ou prestação de serviço
com valor fiscal nos quais expressamente conste os dados do
emitente, a data de emissão e a descriminação dos produtos/serviços e valores objeto da operação.
4.3 Não serão aceitos, para a finalidade de participação da presente
campanha, documentos de venda cujo emitente sejam as Lojas
Americanas ou relativas ao pagamento pelo uso do estacionamento do Sobradinho Shopping, bem como qualquer documento fiscal
inerente à aquisição de medicamentos, armas e munições, fogos de
artifício ou de estampido, bebidas alcóolicas, fumo e seus derivados, consoante determinação do art. 10, do Decreto n. 70.951/72.
4.5 Poderá, ainda, ser objeto de análise pelo Organizador a multiplicidade de documentos fiscais emitidos pelo mesmo estabelecimento comercial para o mesmo cliente, sendo sua decisão pela
validade ou não desses documentos para o fim de participação na
campanha última e irrecorrível.
4.6 O participante que não atender os requisitos previstos nesse
Capítulo ou que se utilizar de qualquer meio indevido para alcançar
sua participação será imediatamente excluído da campanha.
5. DO CADASTRO PARA TROCA
5.1 O cliente que tiver preenchido os requisitos de habilitação à
participação na campanha “Natal Sobradinho Shopping” poderá
obter seu brinde mediante cadastro, observadas as regras do
presente Capítulo.
5.2 O cadastro será realizado mediante apresentação pelo participante de seus documentos pessoais, bem como o fornecimento de
dados cadastrais como endereço residencial, e-mail e telefone de
contato.
5.3 No ato do cadastro, o participante deverá, ainda, apresentar os
documentos originais de venda ou prestação de serviço com valor
fiscal oriundos de operações realizadas no período da campanha
(item 2.1), os quais, após conferência, serão marcados como “apre

6. DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE TROCA
6.1 A entrega dos brindes da campanha será realizada na Administração do Sobradinho Shopping, no período de 09 de dezembro de
2019 a 24 de dezembro de 2019, nos seguintes horários:
Dia
09/12 a 14/12
15/12 (domingo)
16/12 a 21/12
22/12 (domingo)
23/12 e 24/12

Horários de troca
10h às 20h
Não haverá trocas
10h às 20h
Não haverá trocas
10h às 20h

7. DOS BRINDES E SEU LIMITE QUANTITATIVO
7.1 O brinde a que cada participante terá direito será 1 (um) Panettone com gotas de chocolate da marca “Tommy”, pesando 400g
(quatrocentos gramas).
7.1.1 O brinde deverá ser conferido pelo participante no ato do
recebimento, sendo vedada a realização posterior de troca.
7.2 Será disponibilizada para a campanha a quantidade de 500
(quinhentos) Panettones, descritos no item anterior (item 7.1).
7.3 Caso o estoque de Panettones acabe antes do término da
campanha, essa será imediatamente encerrada, hipótese em que o
Organizador comunicará o fato por médio de divulgação de nota, a
ser veiculada em suas páginas de mídia social e em seu sítio eletrônico (www.sobradinhoshopping.com).
7.4 O brinde é pessoal e intransferível, não podendo, em qualquer
hipótese, ser convertido em moeda corrente ou alterado por
qualquer outro produto de natureza ou preço equivalente.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A participação na campanha implica por parte do participante
total concordância com o Regulamento.
8.2 Os participante autorizam o uso de seus dados cadastrais para o
fim de formação ou atualização do banco de dados do Organizador.
8.3 Serão julgadas por comissão de integrantes da Administração
do Sobradinho Shopping as dúvidas decorrentes da interpretação
do Regulamento, assim como eventuais omissões. As decisões
dessa comissão serão soberanas e irrecorríveis.
8.4 O Organizador se reserva ao direito de alterar o presente regulamento nos casos em que, por motivo de força maior ou caso fortuito, o prosseguimento da campanha se torne impraticável, ao
mesmo nos moldes previstos originalmente. Nesses casos, o Organizador dará ampla divulgação ao objeto da alteração.
8.5 A presente campanha não implica qualquer modalidade de
sorteio, concurso de prognóstico ou qualquer modalidade de
exploração de álea, não estando sujeita, portanto, à prévia autorização, nos termos da Lei n. 5.768/71.
8.6 Este regulamento estará disponível na íntegra no local de troca
e junto ao sítio eletrônico do Organizador (www.sobradinhoshopping.com).
8.7 As imagens do brinde veiculadas nas peças publicitárias do
Organizados têm caráter meramente ilustrativo.
8.8 Quaisquer reclamações decorrentes dessa campanha poderão
ser encaminhas ao Procon, no endereço SCS Venâncio 2000, Bloco
B-60, Sala 240, Brasília – DF, ou pelo telefone 151.

