PROMOÇÃO VÁLIDA PARA AS LOJAS DOS SUPERMERCADOS MACHADO EM COLÍDER

1. Esta promoção é voltada à participação de pessoas residentes e domiciliadas em
território nacional, ocorrendo as respectivas inscrições no período
Compreendido entre 04 de Abril de 2016 até as 16:00 horas do dia 08 de Outubro de 2016.
2. A promoção será válida somente na troca de moedas para cédula. A cada R$ 10,00 em
troca receberá um cupom para concorrer ao prêmio
3. Será válida somente em casos de trocas e não para vendas.
4. Ponto de trocas: SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) das lojas da Rede Machado
em Colíder.
5. De posse do cupom, o participante deverá preenchê-lo com dados legíveis de
identificação, depositando-o em URNA própria para esse fim, instalada na
dependência da loja.
6. O prêmio a ser sorteado na Loja da Rede Machado de Colíder é:
01 - TV LCD LED SAMSUNG 32"
7. A prescrição do direito aos prêmios se dará 180 (cento e oitenta) dias contados da
realização da apuração.
8. Os contemplados estarão sujeitos a ceder seus nomes, imagem, bem como “som de
voz” à empresa promotora do evento, Supermercados Machado de forma gratuita,
com vistas à divulgação do resultado desse evento promocional, bem como a
quaisquer filmagens, fotografias e gravações, as quais tenham por objetivo o reforço
da respectiva mídia publicitária da citada campanha promocional.
9. Os cupons ilegíveis, rasurados e com dados incompletos, serão anulados.
10. Ao preencher seus cupons e depositá-los nas urnas da promoção, estarão os
participantes concordando tacitamente com todas as normas contidas no presente
regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas, porventura suscitadas solucionadas
pela promotora, cuja decisão será soberana.
11. O sorteio será realizado no dia 08 de Outubro de 2016 a partir das 16:00 horas, nas
dependências da Loja do Supermercado Machado.
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