LEVAR O SEU AMOR PARA
1. Período de vigor da campanha: Entre os dias 01/06/2022 às 9h e 30/06/2022 até
as 21h;
2. Ter realizado mínimo de R$150,00 reais em compras no Shopping Avenida 28
entre o período da campanha;
3. Retirar e preencher seu cupom junto as nossas promotoras de campanha,
completar a frase “Amar é...” e assim depositá-lo na urna e torcer;
4. Cada cliente só poderá trocar no máximo 15 cupons, independente do valor da
nota fiscal;
5. O cliente que completar de forma mais criativa a frase “Amar é...” será o
ganhador da promoção;
6. O resultado será divulgado no dia 05/07/2022 através das redes sociais do
Shopping Avenida 28;
7. Funcionários, lojistas e/ou prestadores de serviços do Shopping não poderão
participar da promoção;
8. As notas podem ser acumulativas, ou seja:
8.1. Juntar uma ou mais notas onde a soma das mesmas seja R$150,00 ou mais;
8.2. As notas não precisam ser necessariamente trocadas no mesmo dia da
compra, bem como podem ser de dias diferentes, tanto que sejam dentro do
período da campanha (01/06/2022 a 30/06/2022).
9. Não serão aceitos cupons rasurados, e/ou notas fiscais com sinais de
adulteração;
10. As informações contidas no cupom como contato, nome e CPF, devem ser
preenchidos de forma legível;
11. O contato de comunicação do prêmio será feito por meio de: Telefone,
Whatsapp e e-mail (caso possua). Caso não haja sucesso em todos os contatos por
3 vezes consecutivas, e/ou um prazo de 7 dias corridos o ganhador será
automaticamente desclassificado e um novo ganhador será divulgado;
12. O prêmio será dado em formato de vale-viagem com a empresa agenciadora de
viagens e turismo;
13. O vale-viagem é intransferível, ou seja, só poderá ser utilizado pelo ganhador da
promoção munido de CPF e documento de identificação com foto;
14. A viagem será para UM ganhador com direito a levar UM acompanhante;
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15. A viagem conta com passagens aéreas de ida e volta, serviço de transfer para a
cidade de Gramado e diárias com café da manhã (quantidade de dias a ser definida
com a empresa de turismo). Sendo assim, as demais despesas serão de
responsabilidade do ganhador;
16. O vale-viagem só poderá ser utilizado por maiores de 18 anos. Caso o ganhador
seja menor de idade deverá estar acompanhado de seu responsável legal;
17. Sugerimos uma viagem à Gramado/RS, porém é de escolha do ganhador optar
por outro destino, desde que o valor da viagem seja compatível com o valor de
recarga do vale-viagem e/ou o mesmo se responsabilize em arcar com as despesas
excedentes ao valor;
18. O vale-viagem estará carregado com o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e
só poderá ser utilizado em forma de serviço da empresa, não sendo po ssível a
troca do vale pelo valor em dinheiro;
19. A viagem será agendada a partir do mês de setembro, de acordo com a
disponibilidade do ganhador juntamente à disponibilidade da empresa de turismo,
tendo o prazo de 12 meses para utilização (setembro de 2022 a setembro de 2023).
Após esse prazo o ganhador perderá o direito de utilizar o vale-viagem;
20. O vale-viagem possui recarga para ser utilizado em períodos de baixa
temporada. Caso o ganhador opte por viajar em períodos festivos deverá arcar com
os valores excedentes;
21. O contrato de viagem será feito entre o ganhador da promoção e a agência de
turismo que assumirá as responsabilidades do serviço;
22. O ganhador está ciente e concorda, através deste regulamento, sobre o uso de
sua imagem por parte do Shopping Avenida 28 para divulgação do sucesso da
promoção bem como da utilização do vale-viagem, incluindo fotos da retirada do
prêmio e fotos da viagem após realizada.
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