R E G U L A M E N T O
Promoção Dia dos Pais 2017

1.

Este regulamento refere-se à ação Compre e Ganhe realizada pelo Condomínio Shopping Bougainville, com sede na Rua 9, nº
1.855, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP 74.150-130, inscrito no CNPJ sob o nº 09.332.238/0001-99, neste ato representado por sua
Administradora ENASHOPP – Empresa Nacional de Administração de Shopping Center LTDA, com sede na Rua Soldado Luiz
Gonzaga das Virgens, nº 111, Ed. Liz Corporate, Sala 1201, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-560, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.075.619/0001-16, referente à Promoção Dia dos Pais 2017, que acontecerá no período de 04 de agosto de
2017 a 13 de agosto de 2017 ou enquanto durar o estoque de brindes a serem distribuídos nessa promoção, quais sejam
405 (quatrocentos e cinco) unidades* do VINHO ARGENTINO TERRAZAS MALBEC ALTOS DEL PLATA 750ml.

2. A presente campanha é aberta à participação de pessoas físicas, maiores e capazes, que efetuarem compras com qualquer cartão
de crédito e/ou débito, cheque ou espécies nas lojas participantes do Shopping Bougainville durante o período da promoção ou
enquanto durar o estoque*.
3.

Os clientes, pessoas físicas, titulares ou adicionais, que efetuarem compras de produtos e/ou serviços nos cartões de crédito e de
débito de todas as bandeiras emitidas no Brasil, espécie ou cheques, nos estabelecimentos comerciais do Shopping Bougainville,
credenciados na Promoção do Dia dos Pais, durante o seu período de duração estabelecido no item 1 supra, e apresentarem no
Posto de Trocas seus respectivo (s) cupom (ns) fiscal (is) ou nota (s) fiscal (is) poderão participar da Promoção do Dia dos Pais,
mediante as seguintes condições:
3.1 Compras no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) efetuadas em cartões de débito/crédito, espécie ou cheque,
durante o período da promoção ou enquanto durar o estoque* = 01 (um) vinho argentino Terrazas Malbec Altos Del
Plata 750ml.

4. As trocas somente poderão ser efetuadas no Posto de Trocas localizado no 1º Piso do Shopping Bougainville, que funcionará
das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos, durante o período de 04 de agosto de 2017 a 13 de
agosto de 2017 ou em momento anterior, caso ocorra o término dos brindes a serem distribuídos nessa promoção*.
5. Serão aceitas para troca apenas 02 (duas) notas fiscais e/ou cupons fiscais de compra emitidos na mesma data, pela
mesma loja e/ou quiosque, assim como também de alimentação (praça de alimentação) participante da promoção (relação
em anexo).
6. Não serão aceita(s) nota(s) fiscal(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) de compra(s) emitida pela mesma loja, com numeração
sequenciada, contendo ou não a mesma data de emissão ou contendo qualquer outro elemento que possa gerar dúvida.
Serão simplesmente desconsiderados e invalidados, mediante a aposição de carimbo, para o fim de participação nesta
promoção.
7. Não será permitido o acúmulo de eventual saldo remanescente para uma próxima troca. Ficam os participantes cientes, desde já,
que o cadastro na promoção é individualizado, por meio de seu CPF, e não poderá, em hipótese alguma, ser transferido e/ou
dividido com outro participante, independente do grau de parentesco e/ou de amizade. Da mesma forma que não será admitida,
por força de legislação fiscal, “divisão de valores de notas fiscais” entre participantes, no ato da compra.
8. Será permitido, no máximo, 01 (um) único brinde por cliente nessa promoção, sendo que esse controle será feito através do
número de inscrição de Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF do cliente participante, a ser fornecido no
ato da troca. No caso de estrangeiro será feito obrigatoriamente através do número do passaporte. Desta forma, os valores
excedentes ao correspondente a 01 (um) brinde, recebidos por um mesmo cliente, serão desconsiderados para futuras trocas.
9. O(s) cupom(ns) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is) utilizados para a(s) troca(s) que será(ão) apresentado(s) deverá(ão) conter,
obrigatoriamente, o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF do(s)
estabelecimento(s) que efetuou a venda, com endereço no Condomínio Shopping Bougainville com sede na Rua 9, nº 1.855, Setor
Marista – Goiânia/GO, (Shopping Bougainville). Não serão aceitos cupons e/ou notas fiscais de estabelecimentos localizados
em endereços diversos ao do Shopping Bougainville.
10. Os documentos fiscais apresentados pelos clientes participantes no Posto de Trocas receberão, no ato da troca, um carimbo da
promoção, que os invalidará para fins de reapresentação em futuras trocas nessa campanha.
11. Não serão admitidas, ainda que emitidas dentro do período da promoção e pelas lojas do Shopping Bougainville, notas e/ou
cupons fiscais emitidos referentes à: jogos de loteria, correios, casa de câmbio e lotéricas, que se refiram a serviços bancários;
cinemas; serviços; agência de viagem; bem como não serão aceitas notas/cupons fiscais referentes à compra de medicamentos,
fumo e seus derivados, bebida alcoólica, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido. Não será aceito, em
hipótese alguma, a apresentação de cópias de notas e/ou cupons fiscais, ainda que autenticada.

12. Considerando que o cadastro na promoção será informatizado, no caso de uma eventual falha operacional de sistema, inclusive
por falta de energia elétrica, o procedimento de cadastro será feito manualmente, até que se regularize o sistema, permanecendo
inalteradas todas as regras e condições de participação nesta promoção.
13. Depois de efetuada a entrega da unidade do brinde ao cliente participante, mediante o carimbo do respectivo cupom e/ou nota
fiscal, não será permitida a troca por outro brinde igual disponível. Se, na ocasião do recebimento do brinde, forem constatadas
irregularidades, o participante deverá solicitar a troca imediata por outro produto em perfeitas condições. Reclamações posteriores
deverão ser feitas diretamente ao fornecedor.
14. A divulgação desta ação poderá ser feita por meio de anúncios em revistas, jornais, rádio, TV, internet e peças de comunicação no
Shopping Bougainville.
15. Excluem-se de participação nessa promoção: as pessoas jurídicas, os empregados, prestadores de serviços, diretores e
gerentes da Administração do Shopping Bougainville e da Administradora Enashopp, os proprietários e empregados das
lojas e quiosques do Shopping Bougainville, os sócios e empregados de estandes de merchandising, diretores e
empregados de empresas terceirizadas que trabalhem no Shopping Bougainville, funcionários temporários em freelancers
que trabalhem nas dependências do Shopping Bougainville, mesmo que não registrados, os proprietários e empregados
das agências de propaganda e promoção responsável pela campanha do Shopping Bougainville e empregados da
assessoria de imprensa do Shopping Bougainville.
16. Ficam os participantes cientes, desde já que não poderão se utilizar de meios escusos para adquirir as notas ou cupons fiscais
para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento irregular, desleais ou que atendem
contra os objetivos e condições de participação previstas neste regulamento, que é a compra de produtos/serviços nas
lojas/quiosques deste Shopping, situações essas que quando identificadas, serão consideradas como infração do participante, sem
prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser promovida pela promotora em face do infrator.
17. Os brindes destinam-se unicamente à Promoção Dia dos Pais 2017, não sendo objeto de comercialização em nenhuma loja, e
não poderão ser convertidas em dinheiro, tampouco trocadas por outros produtos.
18. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionados através da aplicação do presente
regulamento serão resolvidos pelo Departamento Jurídico e pela Gerência Geral do Shopping Bougainville, sendo que suas
decisões serão soberanas e irrecorríveis.
19. A participação nessa ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições desse regulamento e os clientes
participantes autorizam, automaticamente, o uso de seus dados cadastrais informados ao Shopping Bougainville, que passarão a
fazer parte do banco de dados do referido Shopping, para que sejam utilizados no Programa de Relacionamento do Shopping
Bougainville, bem como nas demais campanhas promocionais a serem realizadas.
20. Esse regulamento está disponível, na íntegra, no Posto de Trocas, localizado no Shopping Bougainville e no site
www.shoppingbougainville.com
21. Essa promoção, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa e/ou cancelada, pela Administração do Shopping
Bougainville, por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a comprometer o regular andamento da promoção,
mediante prévio aviso publicado no interior do Shopping Bougainville e no site www.shoppingbougainville.com.
22. As imagens da campanha a serem utilizadas no material de divulgação dessa promoção serão meramente ilustrativas.
23. Essa ação não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada e independe de qualquer
modalidade de sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei 5.768/71.

