
REGULAMENTO PROMOÇÃO COMPRE/GANHE
MINHA MÃE MERECE

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

25/04/2021 a 09/05/2021

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Período da promoção de 25/04/2021 a 09/05/2021 ou enquanto durar o estoque de
brindes, o que ocorrer primeiro.

Será permitida a participação de qualquer pessoa física residente em território
brasileiro que for maior de 18 anos e que efetuar compras que somem o valor de R$ 250
entre 25/04/2021 e 09/05/2021 nas lojas localizadas no interior do Shopping Serra Talhada
e que apresente as  notas ou cupons fiscais no posto de retirada do brinde.

A promoção é cumulativa, isto é, o participante poderá juntar vários cupons fiscais
para somar R$ 250. Um mesmo consumidor poderá participar várias vezes, todavia, cada
cupom que possuir um valor igual ou superior a R$ 250 poderá ser trocado apenas sozinho
e por apenas um brinde.

Ao totalizar o valor de R$ 250 em compras realizadas no Shopping Serra Talhada,
conforme regras acima, o participante deverá dirigir-se ao posto de retirada, localizado no
piso térreo próximo aos banheiros e apresentar os cupons ou notas fiscais para
conferimento. Mediante a validação dos cupons e do valor total, o consumidor poderá retirar
uma necessáire no mesmo momento.

PERÍODO DA APURAÇÃO: 25/04/2021 a 09/05/2021

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: Do dia 25/04/2021 12h a 09/05/2021 até
20h ou durante o horário de funcionamento vigente.

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Não será admitido: dividir o saldo de notas com terceiros; utilizar cupons fiscais ou notas
fiscais emitidas em nome de pessoa jurídica ou fora do período de 25/04/2021 a
09/05/2021; utilizar cupons fiscais ou notas fiscais de vendas realizadas fora do Shopping
Serra Talhada; reimpressão de comprovantes de venda de estabelecimentos comerciais, ou
com quaisquer irregularidades, rasuras ou informações não verídicas, as quais cancelarão
os comprovantes de vendas; comprovantes de venda relativos ao Estacionamento; notas
fiscais relativas à aquisição de serviços em lojas localizadas no Shopping, por força do
disposto no artigo 9º do decreto nº 70.951, de 09/8/72; 1ª via dos comprovantes de venda
do cartão desacompanhada da respectiva nota/cupom fiscal; também não será permitida a



participação de funcionários do Shopping Serra Talhada, das lojas locatárias do Shopping
Serra Talhada, das empresas terceirizadas que prestem serviço dentro do Shopping Serra
Talhada, bem como não será permitida a participação dos lojistas que tenham lojas no
interior do Shopping Serra Talhada; não será permitida a apresentação de cupom
sequencial obtido em um mesmo estabelecimento comercial ou de cupons fiscais obtidos no
mesmo dia, pertencentes ao mesmo estabelecimento comercial não sequenciais, que
estejam em quantidade superior a 2 (dois) cupons não será permitido utilizar o saldo
excedente nas notas/cupons fiscais com valor maior que R$ 250 para somar com outras
notas e realizar a retirada de um novo brinde.

ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A apuração será instantânea e o consumidor será contemplado no ato de sua participação
(receberá o brinde escolhido), enquanto durar o estoque, sem qualquer ônus.

Ao totalizar o valor de R$ 250 em compras realizadas no Shopping Serra Talhada, o
participante deverá dirigir-se ao posto de retirada, localizado no piso térreo próximo aos
banheiros, e apresentar os cupons ou notas fiscais para conferimento. Mediante a validação
dos cupons e do valor total, o consumidor poderá retirar uma necessáire no mesmo
momento.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
A promoção será encerrada no dia 09/05/2021. Caso os brindes sejam distribuídos antes
desta data a promoção também se dará por encerrada. A premiação oferecida, em hipótese
alguma, poderá ser trocada por dinheiro ou outros serviços/produtos de valor semelhante.

A participação na presente promoção caracteriza, por si, a aceitação por parte dos
participantes de todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento, incluindo
as características da premiação distribuída, as quais não poderão ser alteradas pelos
contemplados.


