REGULAMENTO PROMOÇÃO “DIA DOS NAMORADOS”
“COMPRE E GANHE” DO MARECHAL PLAZA SHOPPING
A adesão à Promoção implica no entendimento e na aceitação total das condições, regras e
normas descritas neste Regulamento.
Este regulamento é exclusivo para a promoção “Dia dos Namorados ”, promovida pelo Marechal
Plaza Shopping, sediada no Estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, na Rua Marechal
Deodoro, 1205, inscrita no CNPJ sob no. 01.185.607/0001-56.
A promoção será realizada durante o período compreendido entre os dias 05/06/2019 à
12/06/2019 O quiosque funcionará no horário de segunda à sábado das 12h às 19h e o domingo
( 09/06/2019) estará fechado. Será considerada finda a campanha ao término do período
promocional ou dos estoques, o que ocorrer primeiro.
Promoção Compre e Ganhe
A promoção se dará da seguinte maneira: ao juntar R$ 170,00 em compras cumulativas
realizadas nas lojas instaladas no Marechal Plaza Shopping, o consumidor poderá trocar suas
notas ou comprovantes de compra por um brinde no quiosque localizado no 1º piso, na Praça de
Alimentação . Vale lembrar que os comprovantes podem ser acumulados até totalizarem o valor
estipulado mesmo que sejam de dias diferentes.
Normas da Promoção
• Para a troca , o saldo além do valor estipulado será automaticamente descartado.
Ex.: Uma nota de compra no valor de R$ 300,00 dará direito a troca por 01 brinde. Sendo assim
os R$ 130,00 restantes serão descartados.
Compras realizadas em uma única nota darão direito a 01 brinde, ainda que o valor da nota
ultrapasse R$ 170,00.
Ex.: Uma nota de compra de R$ 400,00 dará direito a retirada de 01 brinde, da mesma forma,
uma nota no valor de R$ 1000,00 dará direito a retirada de apenas 01 brinde.
Excluem-se da Promoção : Praça de Alimentação, Lotérica.
Brinde
Durante o período da campanha serão colocados à disposição total de 200 brindes de perfume
Jequiti de 20ml(100 peças masculina e 100 peças feminina). O brinde não poderá ser trocado
e/ou substituído por outro item ou convertido em dinheiro, sob hipótese alguma.
As notas de compra poderão ser utilizadas uma única vez para recebimento do brinde sendo
então inutilizadas para fins desta campanha por meio de carimbo próprio. Não ficarão como
crédito, nem poderão ser utilizados posteriormente eventuais saldos remanescentes de notas de
compra já carimbadas.
A responsabilidade da promotora perante os participantes desta campanha cessará
integralmente com a efetiva entrega do brinde.
Poderão participar desta promoção toda e qualquer pessoa maior de 14 anos, exceto pessoas
envolvidas diretamente em sua elaboração e/ou realização, assim como funcionários da empresa
promotora, funcionários do Marechal Plaza Shopping, lojistas do Shopping e seus respectivos
funcionários.Os participantes desta promoção autorizam o Marechal Plaza Shopping o uso de
suas informações pessoais para fins promocionais, mediante o envio de e-mail marketing de
ofertas de produtos, campanhas promocionais , respeitadas às solicitações de exclusão de
cadastro.
As eventuais dúvidas, controvérsias do presente regulamento deverão ser encaminhadas ao
marechalplaza@marechal.com.br que responderá com a solução aos questionamentos de
forma soberana e irrevogável.

