REGULAMENTO
1.
A promoção “Amor de Mãe é Uma Joia” realizada no Shopping
Itaipu Multicenter localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº6501,
Itaipu, CEP: 24.350-310 – Niterói - RJ – CNPJ 03352782/0001116, terá
formato compre e ganhe. O brinde será um pingente de ouro e zircônia.
2.
A presente promoção ocorrerá no período compreendido
entre os dias 27/04/2018 a 13/05/2018, podendo seu término ocorrer
em data anterior, caso haja o esgotamento dos brindes disponibilizados.

12.
As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que
de alguma maneira manipularam, violaram ou fraudaram este Regulamento para participar da promoção não terão direito ao brinde.

3.
O cliente que comprar acima de R$500,00 (quinhentos reais),
em qualquer estabelecimento do Shopping Itaipu Multicenter, dentro do
período desta promoção e, nas condições previstas neste Regulamento,
mediante apresentação da nota fiscal e/ou cupom fiscal, onde foi realizada
a compra, terá direito a receber 01 (um) pingente de ouro e zircônia, que serão entregues durante o período desta promoção ou até o limite do estoque.

13.
rem
essa

4.
Durante a vigência desta promoção, cada participante poderá receber, no máximo, 01 (um) pingente por CPF.
5.
Visando garantir a idoneidade da promoção serão aceitos, no
máximo, 02 (dois) comprovantes de compra emitidos na mesma data,
pelo mesmo estabelecimento participante do Shopping Itaipu Multicenter e para a mesma pessoa. Os demais comprovantes emitidos nestas mesmas condições serão verificados pelo Shopping, e em caso de
confirmação de alguma irregularidade, serão invalidados. O Shopping
reserva-se o direito de consultar a loja emitente, bem como a sua Administração, antes de entregar o brinde correspondente a estas notas.
6.
Para efeito de trocas, deverá ser respeitado o horário de funcionamento do Shopping que é de Segunda-feira a Sábado das 10h00 às 22h00
e Domingos e Feriados das 15h00 às 21h00 ou horários especiais estabelecidos pela administração do Shopping com aviso prévio aos clientes.
No entanto, no dia 13/05/2018, serão atendidas todas as pessoas que chegarem à fila no balcão de trocas até 20h10, sendo que após este horário serão encerradas as atividades no posto quando o último cliente for atendido
7.
Caso o participante tenha idade inferior a 18 anos e não
possua CPF/RG, deverá estar acompanhado de seus pais e/ou representante(s) legal(is), ou maior de idade munido(s) de identificação, para efetuar a troca pelo brinde, bem como para anuir com as
responsabilidades de que tratam todos os itens deste Regulamento.
8.
As notas fiscais e/ou cupons fiscais no ato da troca serão carimbados ou rubricados pelos promotores e não poderão ser reapresentados.
9.
Somente serão válidas as notas e/ou cupons fiscais das
compras realizadas nos estabelecimentos do Shopping Itaipu Multicenter com data de emissão dentro do período de participação desta promoção, ou seja, do período de 27/04/2018 até 13/05/2018.
10.
Não serão aceitos, para efeitos de troca nesta promoção,
nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) ilegíveis, xerocados, ainda que autenticados em cartório, rasurados ou que tenham quaisquer modificações; comprovantes isolados de pagamento com cartão de crédito ou débito; faturas de cartão de crédito; ainda que aderente a
notas de medicamentos, bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados.
11.
Não poderão participar desta promoção: as pessoas jurídicas; empresas terceirizadas pela Administração, os funcionários,
lojistas, sócios diretores e prepostos, empregados contratados, temporários ou freelancers que prestem serviço dentro do Shopping,
bem como seus parentes em primeiro grau e cônjuge/companheiro.
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14.
Nesse caso, o encerramento da promoção será comunicado pelo Shopping por meio de divulgação interna e no
site www.itaipumulticenter.com.br
estando, ainda, essa informação disponível no Facebook do Shopping e no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), no telefone (21) 2608-0011.
15.
Os participantes dessa promoção autorizam, desde já,
como consequência do recebimento do(s) brinde(s), a utilização de
seus nomes, imagens e sons de voz, pelo Shopping Itaipu Multicenter, em qualquer um dos meios por este escolhido, para divulgação
desta promoção, pelo período de 01 (um) ano, contado do seu término, sem nenhum ônus ao Shopping, sem que haja, no entanto, qualquer obrigatoriedade do Shopping em divulgar os contemplados.
16.
As situações não previstas neste Regulamento que ensejarem questionamentos serão dirimidas por representantes do Shopping Itaipu Multicenter, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis.
17.
Esta promoção, assim como seu Regulamento, poderão
ser alterados, suspensos e/ou cancelados pela Associação do Fundo de Promoções Coletivas Shopping Itaipu Multicenter, respeitando sempre os direitos dos participantes, 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 Itaipu Multicenter e no site www.itaipumulticenter.com.br.
18.
A participação nessa promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições e serve como declaração de que o
participante não tem qualquer impedimento para aderir a esta promoção.
19.
As dúvidas referentes a essa promoção poderão ser dirimidas por meio da leitura do Regulamento, disponível no SAC e no site www.itaipumulticenter.com.br..
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20.
Esta promoção enquadra-se na modalidade “comprou-ganhou”, não implicando em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operação assemelhada e a entrega do brinde independe de sorte ou competição, não estando, portanto,
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71.
Lojas não participantes: TOP ESMALTE, UNICRED, BEE BOOP,
FAZ DE CONTA, DEPILALLATÓRIA, B. SANTANDER, MOLUSCO, ZIG GASTRONOMIA, VIRTUAL PLAYER, PIPOCANDO, BULE DE CAFÉ, FASHION MIX, FARMÁCIA BEM
VIVER, NEXTEL, LA DIFFERENCE, HOLD ON, BEBELU,
CURA ATIVA, ITAIPU CAFÉ, OURAÇO, PÉ DE EMPADA.

