Regulamento: Associação de Lojistas Centronorte Shopping Center, Praça Interventor Manoel Ribas, 135 CNPJ - 06.994.344/0001-40 – APUCARANA-PARANÁ
Período de participação e execução – de 15/04/2019 a 30/12/2019
O preenchimento e o depósito do cupom promocional implicam na aceitação tácita do Regulamento Geral desta promoção.
Premiação e sequência de apuração:
Datas
da Ordem
de Descrição dos Prêmios
Valor
Apuração
Apuração
Unitário
04/05/2019
01 Cupom
11/05/2019
02 Cupons
05 vales-compra de R$ 1.000.00 (um mil reais) e + 05 vales-compra
18/05/2019
01 cupom
R$100,00 (cem reais) aos vendedores, cujos nomes estiverem escritos nos 1.100,00
25/05/2019
01 cupom
cupons contemplados
03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
05/10/2019
12/10/2019
19/10/2019
26/10/2019

30/12/2019

01 Cupom
02 cupons
01 cupom
01 cupom
02 Cupom
04 cupons
02 cupom
02 cupom

5 Bicicletas GTA,Aro29,cambio Shimano ,21 marchas no valor de R$
1.240,00 (hum mil,duzentos e quarenta reais) e + 05 vales-compra R$100,00
(cem reais) aos vendedores, cujos nomes estiverem escritos nos cupons
contemplados.
10 Bicicletas, Aro 24,18 marchas- 5 masc. e 5 fem. No valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) +10 vales-compra R$100,00 (cem reais)
aos
vendedores, cujos nomes estiverem escritos nos cupons contemplados.

01 veículo Prisma Joy 1.0 ano/modelo 2019/2019, cor preto ,no valor de R$
46.614,60 (quarenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta
centavos) + 01 vale-compra de 500,00 (quinhentos reais) ao vendedor,
01 cupom
cujo nome estiver escrito no cupom contemplado.
Praça Interventor Manoel Ribas, 135 - centro às 18horas

Datas,local
e hora das
Dias: 04,11,18 e 25/05/2019 ; 03,10,17,24/08/2019 ; 05,12.19,26/10/2019 e 30/12/2019
apurações
Valor Total dos Prêmios:

Valor Total

5.500,00

1.340,00

6.700,.00

500,00

5.000,00

46.614,60

47.114,60

R$ 64.314,60

Para participar da promoção, durante o período 15/04/2019 a 30/12/2019, qualquer pessoa física, fazendo compras a cada R$ 50,00
(cinqüenta reais) nas empresas participantes, identificadas com material publicitário, receberá no ato do pagamento o cupom ou
cupons para concorrer aos prêmios descritos . Os vales-compras poderão ser utilizados em compras a serem realizadas nas lojas do
Shopping participantes da promoção. Os cupons deverão ser preenchidos com NOME COMPLETO, ENDEREÇO COMPLETO,
TELEFONE, A CIDADE, O ESTADO, E-MAIL, NOME DA LOJA, NOME DO VENDEDOR (a) e responder corretamente à
pergunta: “Qual o Shopping Tem Show de Prêmios em 2019”, e depositá-lo na urna coletora promocional disponível no piso térreo do
shopping, durante todo o período da promoção. Os prêmios serão entregues no ultimo dia de cada mês de cada sorteio. Os cupons que
não estiverem preenchidos corretamente serão desclassificados e um novo cupom será sorteado. Os cupons em que não constare m o
nome do vendedor (a) serão desclassificados e um novo cupom será sorteado. Os cupons que estiverem com rasuras ou letra il egível
que dificulte a identificação do contemplado serão desclassificados e um novo cupom será sorteado. A falta do preenchiment o do email não invalida o cupom.
O concorrente somente poderá ser contemplado com um único prêmio na mesma apuração, sendo válido o prêmio referente ao
primeiro cupom sorteado. Não poderão participar desta promoção as pessoas menores de 18 anos, pessoas jurídicas, os funcionários do
Centronorte Shopping Center, os Diretores da Associação de Lojistas do Centronorte Shopping Center, os funcionários das lojas
aderentes e os proprietários das lojas aderentes e seus respectivos maridos, esposas e filhos.
Os prêmios serão entregues sem ônus aos contemplados. Prescrição: 180 dias, contados, da data do sorteio.
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;
Não haverá conversão total ou parcial do prêmio em dinheiro.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora, persistindo-as,
estas deverão ser submetidas à Secap/ME. Dúvidas e Informações: ALCN (43) 3422-6605
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEFEL Nº 06.001881/2019
* Todas as lojas participam...exceto Lojas Americanas, Vila Kids, Star Play ,Cinema e Kiosques.

