Natal Mágico

A CADA
R$100,00

1
CUPOM

CONCORRA
2 MOTOS
ZERO KM

REGULAMENTO
1. Promoção válida na cidade de Serra/ES, no período de 17/11/2017 à 27/12/2017 realizada pelo CONDOMÍNIO
LARANJEIRAS SHOPPING LTDA, com sede na Av. Primeira Avenida, 231, Parque Residencial Laranjeiras, Serra – ES – CEP
29.165.155 – inscrito no CPNJ 05.388.924/0001-20.
2. Produtos em promoção: Compras realizadas nas lojas aderentes a promoção do Shopping Laranjeiras, com exceção
dos produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70951/72 sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos,
fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.
Mecânica: Para participar da Promoção, no período de 17/11/2017 à 27/12/2017 até às 12h, todos os clientes que
efetuarem compras a cada R$100,00 (cem reais) em qualquer loja aderente à promoção do Shopping Laranjeiras
(respeitando o artigo nº 2 deste regulamento, com qualquer meio de pagamento), irão receber da própria loja, no ato
da compra e recebimento da nota fiscal, um ou cupons referente ao valor total de suas compras e preencher o cupom
com (nome completo, RG, endereço, e-mail, telefone celular) e responder à pergunta da promoção: “Qual o shopping
que sorteia 2 (duas) motos Honda CG 160 START modelo ano 2017 zero KM?”
3. Os 2 (dois) sorteios acontecerão na mesma data e horário. Dia 27/12/2017 às 17 horas na Praça de Alimentação do
Shopping Laranjeiras.
4. Os cupons serão entregues, mediante carimbo do cupom e da nota fiscal, pelo quiosque de troca localizado no
segundo piso dentro do Shopping Laranjeiras.
Apuração e Premiação
5. Os cupons poderão ser depositados na urna durante o período da promoção, no horário de funcionamento do
shopping, exceto em feriados e no dia 24/12/2017 quando às 19 horas encerramos as atividades.
6. Local da apuração, dia 27/12/2017 às 17 horas no primeiro piso do Shopping Laranjeiras. Na Praça Central ou Praça
Central do CONDOMÍNIO LARANJEIRAS SHOPPING LTDA, com sede na Av. Primeira Avenida, 231, Parque Residencial
Laranjeiras, Serra – ES – CEP 29.165.155, com livre acesso aos interessados.
Resultados
7. Com publicação dos ganhadores em: https://www.facebook.com/shoppinglaranjeiras/ e https://www.instagram.com/shopping_laranjeiras/ no dia seguinte após o sorteio e os contemplados serão comunicados pela empresa
através de telefone e/ou telegrama pelo período de 10 (dez) dias após a data da apuração. Os contemplados concordam desde já, na utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação do concurso, sem que isso traga
qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo período de até 01 (um) ano a partir da data da apuração.

Confira regulamento completo em www.shoppinglaranjeiras.com.br
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