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REGULAMENTO
Promoção Balão da Sorte - Prêmios validos apenas, para compras acima de R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Código da promoção: 1010
Empresa patrocinadora: Polizel Materiais para Construção
Região de atuação: Loja 01 Bilac/SP | Loja 02 Birigui/SP - Brasil
Premiação: torneira, lâmpada, ducha, pincelrolo de lã 23 cm, rolo de espuma, armário banheiro Genova, cadeado,
ventilador, suporte porta espeto, disco para makita 4 ½,desempenadeira, tinta latéx, kit acessório marine, panela,
assento sanitário, churrasqueira, lampâda led, ferramentas, esguinchos...
Modo de participação: O consumidor pessoa física, terá a oportunidade de escolher, dentre os vários balões
premiados, de cor branca, para compras igual ou maior que R$ 300,00 (Trezentos Reais) e de cor azul para compras
igual ou maior que R$ 800,00 (Oitocentos Reais), pendurados no interior da loja, terá a oportunidade de escolher
dentre os vários apenas um único balão, que ao estourar terá um bilhete, contendo: o nome do prêmio, código de
venda, e o número de descrição, dúvidas sobre participação vide:
Termo da promoção, balão da sorte.
Regulamento:
Para participar desta promoção, o consumidor (a), pessoa física, ao efetuar a compra de produtos* (restringido aos
termos do regulamento), na empresa POLIZEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, poderá ganhar lindos prêmios.
y Tod o

consumidor pessoa física, que comprar produtos e o valor da compra, seja, igual ou maior que R$ 300,00
(Trezentos Reais), terá a oportunidade de escolher, apenas 1 (um) único balão, de cor branca, dentre os vários balões
premiados, que ao estourar, terá um bilhete, contendo: o nome do prêmio, código de venda, e o número de descrição,
do produto recebido neste, Prêmio da Sorte.
y Tod o

consumidor pessoa física, que comprar produtos e o valor da compra, seja, igual ou maior que R$ 800,00
(Oitocentos Reais), terá a oportunidade de escolher, apenas 1 (um) único balão, de cor azul, dentre os vários
balões premiados, que ao estourar, terá um bilhete, contendo: o nome do prêmio, código de venda, e o número de
descrição, do produto recebido neste, Prêmio da Sorte.
Obs: Toda compra igual ou maior que R$ 300,00 (Trezentos Reais), os valores acima não são cumulativos, não sendo
possivel somar os créditos adicionais, para as próximas compras e promoções, é restrito apenas à um único prêmio
por venda.
1. O direito de participação desta promoção é restringido, a aquele, que comprar produtos, que atinja o valor igual
ou maior que R$ 300,00 (Trezentos Reais) para balões de cor branca, e o valor igual ou mair que R$ 800,00
(Oitocentos Reais) para balões de cor azul, sendo, quaisquer valores abaixo do valor estipulado, não terão direito a
participar desta promoção.
Todos aqueles que, vier a participar desta promoção, só terá o direito de escolher um único balão, mesmo que o valor
da compra de produtos seja superior ao dobro e subsequentes, ao valor mínimo, os valores acima não são
cumulativos, não sendo possível somar, os créditos adicionais, para próximas compras ou promoções, é restrito
apenas a um único prêmio por venda.
2. A promoção tem duração programada, terá inicio a partir de 01/12/2020 e término em 31/12/2020
3.Todos os produtos contidos no interior do Balão da Sorte, ao serem escolhido e conhecido, não poderá ser trocado
por outro, mesmo que seja de igual valor.
4.Todos os produtos contidos no interior do Balão da Sorte, ao serem escolhido e conhecido, não poderá ser trocado
por dinheiro.
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5. Premiação e marcas dos produtos sorteados:
BALÃO DE COR AZUL
Armario Genova - Kit Touc. Monza 45cm (cod.3456) - Armario Rorato Banh. - Kit Siena Susp.+ Espelh. (cod.7269) Churrasqueira Pre Mold. Churrart 65 Cm – Mesclada (cod. 4978) - Ventilador Teto - Yris Preto/mogno 127v (100)
(cod.7888) - Torneira Oca Bica Movel - Cozinha C/50-59 (cod.1346) - Torneira Oca Jardim 1130 - Amarela (cod.7462)
-Torneira Leao 2194 Lav.mesa Peq. 1/4 Volta 1/2 C33 (cod.7373) - Lampada Led Bulbo Llum 9,9w (cod.7280) Lampada Led Bulbo Llum 9,9w (cod.7280) - Panela Banho Maria P/ Pudim 1,9 Lts Cod.22 (cod.6748) Panela/caçarola Bat/pol C/ Alcas 2,70 Lts – 22 (cod.6756) - Assadeira Ret. Alta 31 X 21 X 0,5 Cm Cod.02 (cod.7899)
- Assadeira Ret. Alta 27 X 19 X 0,5 Cm Cod.01 (cod.7898) - Assadeira Ret. Alta 38 X 27 X 5,5 Cm Cod.04 (cod.6743)
- Cadeado Import-25mm (cod.1663) - Cadeado Import-30mm (cod.1664) - Assento Sanitario - Comum Duda
(cod.7675) - Rolo La Tigre Mestre - 9 Cm (cod.2242) - Pincel Tigre Cod.519 - 21/2 (cod.3597) - Disco P/makita Profield - Fl Turbo (cod.4021) - Porta Espeto Claufer – Time (cod.5044) - Kit Acessorio - Megaflex Marini / Oca - Stan
5pç (cod.4697) - Esguicho Plastico Macloren – Laranja (2070) - Tinta Latex Megaton/ Economica 18 Lts. – Branco
(cod.5502) - Massa Corrida Megaton 25 Kg (cod.2733) - Vassoura C/ Cabo Plast.- Mendonça (cod.694) - Trena 5.mts (cod.1565) - Rolo La 23cm - P.a.g 23cm – Fenolico (cod.7358)
BALÃO DE COR BRANCA
Torneira Plast. Herk Jardim Preta (cod.2342) - Torneira Plast. Macloren - Jardim Curta (cod. 4457) - Lampada Led
Bulbo Llum 9,9w (cod.7280) - Assadeira Ret. Alta 31 X 21 X 0,5 Cm Cod.02 (cod.7899) - Assadeira Ret. Alta 27 X 19
X 0,5 Cm Cod.01 (cod.7898) - Caixa Correio Tijolinho N.04 - Peq. 1 Tijolo (cod4496) - Cadeado Import-25mm
(cod.1663) - Cadeado Import-30mm (cod.1664) - Assento Sanitario - Comum Duda (cod.7675) - Rolo La Tigre Mestre 9 Cm (cod.2242) - Pincel Tigre Cod.519 - 21/2 (cod.3597) - Disco P/makita - Profield - Fl Turbo (cod.4021) - Porta
Espeto Claufer – Time (cod.5044) - Kit Acessorio - Megaflex Marini / Oca - Stan 5pç (cod.4697) - Desempenadeira
Plastica Azul 18 X 30 (cod.5078) - Desempenadeira Aço Dent. Pag – Dentada (cod.3667) - Massa Corrida Megaton
25 Kg (cod.2733) - Vassoura C/ Cabo Plast.- Mendonça (cod.694) - Trena - 5.mts (cod.1565) - Chave Fenda Profield 6 X 100 (cod.335) - Espatula Aço Polido Tigre 2151 – 3 (cod.6542) - Rolo La 23cm - P.a.g 23cm – Fenolico (cod.7358)
6. Ao aceitar participar desta promoção, nos termos deste Regulamento, o participante estará autorizando a
empresa POLIZEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ao uso, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, do seu nome
e imagem, em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet, para divulgação da promoção.
7.A empresa POLIZEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, se isenta de qualquer responsabilidade sobre pessoas,
marcas, nomes, ou qualquer menção a instituições ou empresas indicadas ou visíveis nas fotos concorrentes.
8.Os participantes autorizam a utilização de seus nomes e imagens para divulgação no final da promoção, visíveis
em veículos de comunicação, tais como Facebook, Instagram, Site da empresa POLIZEL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO e propagandas de rádio.
9.Esta promoção tem caráter comercial e não implica em uso de imagens ou nomes para outros fins que não sejam
os descritos no regulamento desta ação.
10.A empresa POLIZEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, informa que o Facebook, Instagram não possui
qualquer responsabilidade sobre esta propaganda ou pelo funcionamento da promoção.
Validade da promoção Balão da Sorte é de 31 dias, com inicio no dia 01/12/2020 e termino no dia 31/12/2020.
A POLIZEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO deseja uma BOA SORTE a todos.

JOSE POLIZEL BIRIGUI - ME
Av: Mário Fiorotto, 300 - Bairro Colinas
CNPJ. 02.817.233/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2140639862118
Fone: (18) 36411971 / Cel: (18) 99801 4890 - CEP: 16207-075 - Birigui/SP
E-Mail: polizel_birigui@hotmail.com.br

-

Site: www.polizel.com.br

