REGULAMENTO

1. PROMOÇÃO COMERCIAL
1.1

6 MESES DE PROTEÇÃO GRÁTIS COM SIMPARIC.

2. INÍCIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO
2.1
Esta PROMOÇÃO COMERCIAL terá início em 06/09/2021as 12h00 e vigorará até
dia 06/11/2021 as 17h00.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1
Na compra de 1 produto Simparic o cliente terá direito a 1 cupom.
3.2
Ao participarem da PROMOÇÃO COMERCIAL, os interessados automaticamente
aceitam os termos deste regulamento.
4. DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS E SORTEO
4.1
A promoção terá 2 ganhadores por loja (2 ganhadores para a Matriz Mogi Mirim e 2
ganhadores para filial Mogi Guaçu).
4.2
O prêmio será 6 meses grátis de proteção com Simparic.
4.3
O produto escolhido será o mesmo durante o prazo da premiação, não havendo a
possibilidade de troca por outro produto.
6.

CADUCIDADE DO DIREITO AO PRÊMIO

6.1 O direito de solicitar o prêmio caducará em 30 (trinta) dias, após a data do sorteio. Caso
não seja solicitado neste prazo o prêmio, o cliente participante contemplado será
desclassificado, e o prêmio será revertido à PETCENTER 22.
7.

ENTREGA DOS PRÊMIOS

7.1.1 O PETCENTER 22 fará o contato com os contemplados via telefone, no prazo
máximo de 10 (dez) dias e solicitará.
7.1.2 O PETCENTER 22 divulgará em suas redes sociais o resultado do sorteio e o nome
do contemplado.
7.1.3 Para o recebimento do prêmio, os contemplados obrigatoriamente deverão
apresentar documento oficial com foto. (CNH/RG) e efetuar o cadastro completo no
sistema do Petcenter22.
7.1.4 O ganhador retirará 5 itens do mesmo produto em suas lojas (lembrando que a
eficiência do produto é de 35 em 35 dias).

7.1.5 O PETCENTER 22 não se responsabiliza, após a entrega dos vouchers, por perda e
danos do material.
7.1.6 Os prêmios distribuídos destinam-se aos contemplados e serão pagos em seu nome,
sendo vedada a transferência dos direitos do prêmio.
8.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

8.1.1 O Regulamento poderá ser consultado no site www.petcenter22.com.br durante todo
o período da PROMOÇÃO COMERCIAL.
8.1.2 Ao participar da promoção, os participantes estão cientes e autorizam a divulgação
dos seus nomes e imagens, com o objetivo de promover a PROMOÇÃO
COMERCIAL.

