
REGULAMENTO
SHOW DE PRÊMIOS REDE SHOW

A Associação de Supermercados Rede Show, nome fantasia: Rede Show Supermercados, CNPJ/MF n.º 15.271.229/0001-38, 
localizada na  Av. Belo Horizonte, 614 - Nova Carapina, Serra/ES, promove distribuição gratuita de prêmios sob as seguintes 
regras: 

1) A •  Esta promoção terá seu início em  01/06/2014 às 08h:00min nas lojas participantes do evento.
1) B • Serão sorteados 02 automóveis, sendo eles: 01 (um) volks wagem modelo up! 1.0 ano e modelo 2014, flex zero kilometro básico na cor branca 
com:"abs" - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, 2 airbags (motorista e passageiro), 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste 
de altura, 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático, 4 portas, rodas de aço aro 13" com pneus 165/80 r13 e calotas "nice"; 
no valor de 27.000,00 (vinte sete mil reais); e um (01) Fiat uno vivace motor flex 1.o; ano modelo 2014 zero kilometro na cor amarela. Somando uma 
premiação no valor de:r$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais). 
1) C • Os cupons para o sorteio do Volks Wagem UP que ocorrerá dia 06/09/2014, poderão ser depositados nas urnas até as 12:00horas do mesmo dia; 
a apuração ocorrerá as 18:00horas do dia 06/09/2014. 
1) D • Para o sorteio do UNO VIVACE, os cupons poderão ser depositados até as 12:00 horas  do dia 10/01/2015 para a apuração que ocorrerá  as 18:00 
horas  do mesmo dia. 

2) O valor do automóvel UP é de R5 27.000,00 (vinte sete mil reais) e o Uno Vivace de R$27.000,00 (vinte sete mil reais); totalizando uma premiação de 
R$ 54.000,00 (cinqüenta e hum mil reais). todos os sorteios ocorrerão às 18:00 horas, não haverá acúmulo de cupons de um sorteio para outro. 

3) As apurações ocorrerão em nosso CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO e Sede de nossas Associação sito à:Av. Belo Horizonte, 614 - Nova Carapina, município 
de Serra/ES; todos os sorteios serão com acesso livre e gratuito ao público. 

4) A cada R$ 30,00 (trinta reais) em  compras nas lojas da Rede Show, terá o consumidor direito à DISTRIBUIÇÃO GRATUITA de dois cupons, sendo um 
para concorrer a um dos premios. 

5) Não será objeto desta promoção a comercialização de medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 
alcoólicas com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac, fumo e seus derivados. 6) A promoção ocorrerá em  Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, 
Viana;  todos no Estado do Espírito Santo;  

7) Nos dias das apurações, serão retirados aleatoriamente tantos cupons quantos forem necessários, até que seja identificado um que apresente os 
dados legíveis de identificação do consumidor e a resposta correta à seguinte pergunta: Qual  rede de supermercado dá show pra você?  

8) Se o(a) contemplado(a) não estiver presente na apuração, o(a) mesmo(a) será notificado por telefone, telegrama, jornal da cidade, rádio local ou 
mesmo pessoalmente. 

9) A autorizada apresentará fotos dos prêmios aos consumidores durante a promoção, podendo também exibi-los nas lojas participantes. 

10) O prêmio será entregue ao contemplado pela diretoria da autorizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data da apuração, no local 
em que foi efetuada a compra que originou o direito ao cupom ou no domicílio do ganhador sem nenhum ônus; devidamente emplacados, licencia-
dos e em nome dos contemplados. 

11) O prêmio não poderá ser convertido e pago em dinheiro; após a apuração, a autorizada emitirá uma carta compromisso para o contemplado. 

12) O contemplado estará sujeito a ceder seu nome, imagem e som de sua voz de forma integralmente gratuita à autorizada para divulgação do resul-
tado e reforço na mídia publicitária num prazo máximo de 12 (doze) meses. 

13) Excluem-se da participação neste concurso os sócios e funcionários da autorizada, assim como sócios e funcionários da agência de publicidade 
envolvida, sendo que haverá nos dias das apurações uma relação com  nomes de todos os funcionários e sócios das empresas envolvidas no presente 
evento, que será utilizada pelos  auditores na conferência e aprovação do contemplado.  

14) Serão prontamente desclassificados todos e quaisquer  cupons que tenham sido reproduzidos com objetivo de burlar as disposições constantes 
do presente regulamento, ou ainda que não permitam a correta identificação do respectivo contemplado. 

15) Se o prêmio não for reclamado no prazo 180 (cento e oitenta) dias contados da respectiva apuração do resultado do concurso, o equivalente em 
dinheiro será recolhido ao Tesouro Nacional como renda da União, no prazo de dez dias. 

16) Ao preencher corretamente seu cupom de participação neste evento promocional e posteriormente depositá-lo nas urnas, estarão os consumi-
dores concordando totalmente com todas as disposições contidas no presente regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas por ventura suscita-
das, solucionadas pela direção da promotora do evento, cuja decisão será submetida à apreciação da CEPCO (Centralizadora de Promoções Comerci-
ais) com sede em Brasília-DF. 

17) As reclamações fundamentadas deverão ser formalizadas ao Procon local ou o do Espírito Santo pelo telefone 027-3381-6239.  
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