REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “ANIVERSÁRIO UNIEX 8 ANOS” (MODALIDADE SORTEIO)
Esta campanha de aniversário, em modalidade assemelhada a sorteio, “ANIVERSÁRIO UNIEX 8 ANOS” é
promovida pela Uniex Bresser, com Matriz na Rua Bresser, 173, Brás.

DATA DE INÍCIO E DE TÉRMINO DA PROMOÇÃO
Início em 01 de Agosto de 2019 e término em 31 de Agosto de 2019.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
Início em 01 de Agosto de 2019 e término às 18h00 do dia 31 de Agosto de 2019.

PRODUTOS PARTICIPANTES
O produto será 20 kits de uniforme totalmente personalizados com o logo do time ganhador. Participam
desta promoção quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que realizem compras no pedido mínimo período da
promoção e que cumpram as demais condições deste Regulamento.

DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS
Serão distribuídos pela promoção 20 kits de uniforme por dia, conforme abaixo discriminados, os quais não
poderão ser convertidos em dinheiro e também não serão transferíveis.
O kit de uniformes contém: uma camisa em tecido dry em microfibra com acabamento anti-bactericida,
punho anatômico e logo em material refletivo. Um calção em tecido dry totalmente personalizado com o
logo em material refletivo. Um par de meiões no padrão Uniex. Quantidade: 20 Kits de uniforme.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A promoção é válida para todos os consumidores que durante o período de participação efetuarem compras
de mercadorias nas lojas Uniex conforme os critérios estabelecidos abaixo:
O consumidor no momento da compra receberá 1 (um) cupom a cada pedido lançado no sistema.
As compras não serão cumulativas, ou seja, só é válido para o dia da compra, sendo desprezadas frações
excedentes. Os cupons serão entregues no ato da compra. Os participantes poderão concorrer com mais de
01(um) cupom original da promoção no dia do sorteio.
Os participantes devem manter sob sua guarda e zelo os cupons (rasgadinhas) até ao final do sorteio, sob
pena de, se contemplados.
Sistema de sorteio: O sorteio será feito manualmente todos os dias, com lives ao vivo nas redes sociais
Instagram e Facebook.

