REGULAMENTO DA CAMPANHA “NATAL 2020"
A ACIASA/CDL de Aimorés/MG, com sede na Avenida Raul Soares, n.º 60,
Centro Aimorés, realizará no período de 06/11/2020 a 27/12/2020 a campanha
"Natal de Prêmios 2020".
1. Destinatários
1.1 A campanha " Natal de Prêmios 2020" destina-se a todos os Clientes
(consumidores finais) que fizerem suas compras nas empresas associadas
participantes da Campanha " Natal de Prêmios 2020", realizada pela
ACIASA/CDL de Aimorés/MG.
2. Duração da Campanha
2.1. A Campanha ocorrerá entre 06 de novembro e 27 de dezembro de 2020.
3. Condições de Participação
3.1 Durante o período indicado no número 2.1, será atribuído aos Clientes
indicados na Cláusula 1.1, cupons, a critério da loja participante da promoção,
que deverá ser devidamente preenchido e depositado nas urnas espalhadas nas
lojas participantes e na sede da ACIASA/CDL de Aimorés/MG.
3.2 Os cupons entregues pelas lojas participantes, só terão validade se
estiverem carimbados pelas lojas participantes, e contendo os dados: Nome,
CPF, Endereço, Cidade e telefone, sendo indispensável o preenchimento
com o número de telefone, pois será usado no contato e identificação dos
ganhadores para a entrega dos prêmios.
3.3 Não poderão participar da campanha os funcionários com cupons da
empresa onde trabalham, sendo invalidada a entrega do prêmio caso se
comprove o fato.
3.4 Ao preencher o cupom, o consumidor concordará em receber por e-mail ou
SMS informações de futuras ações promovidas pela ACIASA/CDL e seus
associados.

4. PREMIAÇÃO
4.1 O sorteio da campanha " Natal de Prêmios 2020" contemplará: 01(um) Vale
de R$ 3.000,00 (Em dinheiro), 01(um) Vale-compras de R$ 3.000,00, 02(dois)
Vale-compras de R$ 2.000,00(cada), 03(três) Vale-compras de R$
1.000,00(cada), 04(quatro) Vale-compras de R$ 500,00(cada). Estes valecompras poderão ser trocados em mercadorias nas lojas associadas
participantes da Promoção "Natal de Prêmios 2020" da
ACIASA/CDL de
Aimorés que estarão listadas no site da ACIASA.
5. Procedimento para sorteio
5.1 O sorteio acontecerá no dia 28/12/2020, às 16h, no Salão Nobre da
ACIASA/CDL de Aimorés/MG, na presença de diretores, autoridades locais e
representantes das lojas participantes, com transmissão ao vivo pelo facebook
da ACIASA. Os ganhadores serão divulgados no site www.aciasa.com e
notificados por telefone.
6. Procedimento de entrega dos prêmios
6.1. Os ganhadores de cada vale-compras, poderão resgatar a partir do dia
29/12/2020, na Sede da ACIASA/CDL, no horário de 8:30 às 17:30hs, tendo o
ganhador o prazo máximo de 30 dias corridos para resgatar seu prêmio, caso o
cupom do ganhador seja invalidado o prêmio ficará retido para a próxima
campanha.
6.2 Todos os ganhadores deverão comparecer à sede da ACIASA/CDL de
Aimorés/MG, na Avenida Raul Soares, nº 60, Centro, Aimorés, MG, munidos dos
documentos de identificação pessoal: CNH, RG e CPF, para retirar o seu prêmio.
6.3 O consumidor contemplado autorizará a ACIASA/CDL de Aimorés/MG a
divulgar as imagens da entrega dos prêmios em mídia impressa, eletrônica,
rádios e nas redes sociais.
6.4 Caso o contemplado seja menor de idade, deverá comparecer acompanhado
do responsável legal munido de documentos para o recebimento do prêmio.

7. Fraude
7.1 A ACIASAL/CDL de Aimorés/MG, reserva-se o direito de não aceitar e

invalidar os cupons, caso existam indícios de fraude ou atuação contrária à lei
ou ao presente Regulamento, sem prejuízo de apurar eventual responsabilidade
civil e criminal.
7.2 Serão excluídos da presente campanha todos os cupons que venham a ser
apresentados por clientes que se encontrem em situação de incumprimento em
relação a bens e/ou serviços que lhe tenham sido prestados pela ACIASA/CDL,
assim como todas as compras que não respeitem todas as condições
estabelecidas no presente Regulamento e/ou todas aquelas que venham a ser
objeto de devolução/anulação.
7.3 É proibida a participação na presente campanha para fins contrários à Lei e
que impliquem um prejuízo para terceiros ou para a ACIASA/CDL de
Aimorés/MG.
7.4 Caso algum cliente se aperceber de alguma situação fraudulenta ou abusiva,
deverá de imediato enviar um e-mail para aciasa@msn.com e reportar a
situação.
8. Disposições Finais
8.1 A campanha "Natal de Prêmios 2020" implica a aceitação das condições
apresentadas no presente Regulamento.
8.2 A ACIASA/CDL de Aimorés/MG não poderá ser responsabilizada no caso de
ocorrência de eventos que se configurem de força maior (greves, mau tempo,
etc.), que privem, total ou parcialmente, os Clientes da oportunidade temporária
de participar na campanha.
8.3 Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do presente
Regulamento deverão ser esclarecidas, analisadas e decididas pela
ACIASA/CDL de Aimorés/MG.
8.4 Qualquer reclamação ou esclarecimento de dúvidas deverá ser dirigida para
o endereço eletrônico aciasa@msn.com.
8.5 O presente Regulamento poderá ser alterado a qualquer momento pela
ACIASA/CDL de Aimorés/MG, sem aviso prévio, sendo, no entanto, as
alterações devidamente publicadas.

LOJAS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO
"Natal de Prêmios 2020"
AIMORÉS MAT. DE CONSTRUÇÃO
ARTPRINT DIGITAL
AUTO PEÇAS RANGEL
AUTOESCOLA PONTUAL
BH PNEUS
CANAÃ CALÇADOS
CANAÃ CENTER
CANAÃ CONFECÇÕES
CASA DO HOMEM DO CAMPO
CASA REGINA
CINTHIA DAHER CONF. E PRESENTES
COPINHO VEÍCULOS
CRICARÉ SUPER ATACADO
DARKLEM´S CONFECÇÕES
DELTA INFORMÁTICA
DOCE LAR MÓVEIS E ELETRO
DOÇURA EMBALAGENS
DROGARIA FONSECA
DROGARIA SILVA
ESPAÇO AMANDA VIDAL
FARMÁCIA MAGRI
FARMÁCA SANTA LÚCIA
FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO
FLORICULTURA MIOSÓTIS
FRANKINI MAT. DE CONSTRUÇÃO
FRIZZERÃO PRESENTES
GATA MODAS E ACESSÓRIOS

HORTI CENTER
ITALENES CONFECÇÕES
LOJAS CAPIXABA
MERCEARIA DO POVO
MIAMI IMPORTS
MUNDO MÁGICO DECORAÇÕES
O BOTICÁRIO
ÓTICA ISABELLE
ÓTICA RIO DOCE
PADARIA ALVORADA
PADARIA BELÉM
PADARIA UNIÃO PORTUGUESA
PARADA BIRIBA´S
PRINCÍPIO MODA ÍNTIMA
RÁDIO NOVA ONDA 96,3 FM
RELLU CALÇADOS
SICOOB AC CREDI
SICOOB CREDICOPE
SILVÂNIA MÓVEIS
SUPERMERCADO DOIS TOKS
SUPERMERCADO FRIZZERÃO
SUPERMERCADO REAL
SUPERMERCADO REAL II
UAI SUPERMERCADO
VIDRAÇARIA CENTRAL
WANTUIL ELETRÔNICA

