Campanha 0092018 - Promoção "1 Ano de Lingerie Grátis "

I – Introdução 1 - A promoção "1 Ano de Lingerie Grátis" é um sorteio promovido pela
empresa Maranata Moda Íntima Ltda - ME, nome fantasia Led’s Íntima.
2 - Serão 16 prêmios de 1 (um) ano de lingerie grátis.
3 - Promoção válida entre o dia 24 de novembro de 2018 até dia 18 de janeiro de 2019
e destina-se a todos os clientes que efetuarem compras, durante a vigência da
campanha, de produtos de fabricação própria nas lojas Led’s Íntima participantes da
promoção (vide relação de lojas no final deste regulamento).
II - Modo de participação 1 - A cada R$ 60,00 em compras o cliente receberá 1 (um)
cupom para participar do sorteio.
2 - O cupom deve ter todos os seus campos preenchidos e ser depositado na urna das
lojas participantes
. 3 - Somente poderão participar da premiação os clientes sem débitos com a Led’s
Íntima. Caso o cliente possua débitos, ele deverá regularizar sua situação até o dia 18
de janeiro de 2019.
III - Sorteio 1 - Cada loja participante da promoção realizará o sorteio com os cupons
depositados em sua respectiva urna, no dia 19 de Janeiro de 2019, às 10:00H Lojas de
Rua e 16:00H lojas de Shopping.
2 - O vencedor será contatado por telefone e anunciado no site e Facebook/Instagram
da empresa. (www.ledsintima.com.br / @ledsintimaoficial)
IV - Prêmio 1- Ao todo serão realizados 16 (dezesseis) sorteios sendo 1 (um) sorteio
por loja participante.
2 - Cada ganhador será contemplado com 1 (um) ano de lingerie grátis (apenas
produtos produzidos pela Led’s Íntima) no valor de R$ 100,00 ao mês, que serão pagos
em vale-compras que deverão ser trocados por mercadorias, totalizando R$ 1.200,00
no final de doze meses.
3 - O valor mensal não é acumulativo, não existindo a possibilidade de acúmulo, nem
mesmo de resíduos, nem em forma de “troco”, nem para utilização em meses futuros.
4 - A troca do vale compras pelos produtos deverá acontecer na mesma loja em que o
cupom foi depositado.
5 - O valor do prêmio não consumido no mês, será considerado como
perdido/renunciado pelo ganhador.
6 - Caso o contemplado possua débitos em atraso, não regularizados até o dia 18 de
janeiro de 2019, ele será automaticamente desqualificado e será realizado um novo
sorteio.

7 - O prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser trocado por dinheiro ou por
qualquer outro bem, de acordo com o artigo 15, parágrafo 5º do Decreto 70.951/12.
V - Entrega do Prêmio
1 - O prêmio é pessoal, intransferível e será entregue ao contemplado, sem quaisquer
ônus, no endereço da loja Led’s Íntima onde realizou a compra.
2 - A Led’s Íntima entrará em contato com o contemplado em um prazo máximo de 2
dias úteis após o sorteio para agendar a entrega do prêmio. Nesta ocasião, o
contemplado receberá os vale-compras, mediante a apresentação de cópia de seu RG
e CPF e assinatura do recibo e regulamento de entrega do prêmio e tirará uma foto
oficial do sorteio.
VI - Condições Gerais
1 - A participação no sorteio implica o conhecimento e aceitação, integral e sem
reservas, dos termos previstos no presente Regulamento.
2 - O contemplado concorda em ceder à Led’s Íntima, gratuitamente, os direitos de
uso de sua imagem e som de voz, sem qualquer ônus, para uso exclusivo na divulgação
desta campanha.
VII - Lojas Participantes Anápolis -GO | Ceres-GO | Crixás-GO | Goianésia-GO | Goiânia
(Banana Shopping)-GO /(Goiânia) Shopping Cidade Jardim – GO / Goiânia (Portal
Shopping)-GO / Itapaci-GO / Itapuranga-GO | Jaraguá-GO | Mozarlândia-GO |
Nerópolis-GO | Porangatu-GO | Rubiataba-GO | São Miguel do Araguaia - GO /UruaçuGO |

Atendimento ao Consumidor: (0##62) 3325 - 2029 / comercial@ledsintima.com.br
REGULAMENTO DISPONIVEL NO SITE DE 24/11/2018 A 18/01/2019
(www.ledsintima.com.br)

