
 INESQUECÍVEL

Confira o regulamento completo em nosso site

 

Natal

     
      De 26 de Outubro a 26 de Dezembro 

03 TVS LED23 BLURAYS23 BLURAYS

48’

48’

48’

    KOM PRAKI
PRÊMIOS

2 MOTOS HONDA CG TITAN 125
1 FIAT UNO VIVACE

Regulamento
1 - A promoção “INESQUECÍVEL NATAL – KOM PRAKI” é realização da Associação Comercial, Industrial e Rural de Agudos - ACIRA e lojas aderentes, exclusivamente para os 

direito a 01 (um) cupom em todas as compras, independente do valor da compra, realizadas no período de 26/10/2015 à 26/12/2015, exceto os produtos vetados pelo 

nas Drogarias, será válido para efeito de troca, apenas produtos de higiene pessoal e perfumarias. 3 - O cliente deverá preencher o cupom de forma legível e corretamente 

urnas, as mesmas serão lacradas, todas as urnas deverão ser enviadas a sede da ACIRA, sendo que todos os cupons recolhidos serão colocados em um único recipiente no 

esteja devidamente preenchido com resposta correta à pergunta e com preenchimento legível e correto dos dados pessoais, para que o cupom contemplado tenha direito 
ao prêmio. O contemplado será anunciado de viva voz no momento da apuração. 3 – No dia 26/12/2015 serão apurados entre todos os cupons recolhidos, os 
contemplados que receberão um dos seguintes prêmios: 1º ao 23º Cupons Sorteados: 01 (um) Bluray Player HDMI USB BP126 BIV LG, no valor de R$ 219,00 cada: 24º ao 
26º Cupons Sorteados: 01 (uma) TV 48 LED Full HD AOC 2 HDMI LE48D1452, no valor de R$ 1.440,00 cada; 27º e 28º Cupons Sorteados: 01 (uma) Moto marca Honda, 
modelo CG 125 FAN, 0 km, ano/modelo 2015/2015, no valor de R$ 6.800,00; e 29º Cupom Sorteado: 01 (um) Automóvel marca Fiat, modelo NOVO UNO VIVACE 1.0 02 
portas Flex 2016, cor Branco Banchisa, 0 km, ano/modelo 2015/2016, no valor de R$ 26.882,40. O valor total do prêmio a ser distribuído será de R$ 49.839,40 (quarenta 
e nove mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), cada cupom, assim que sorteado, não poderá ser recolocado na urna, sendo assim não estará disponível 
para sorteio dos próximos prêmios. 4 - A apuração será realizada na Praça Tiradentes, na cidade de Agudos, às 20 horas, na presença dos diretores e funcionários da ACIRA 

de 09/08/1972. 7 - Os prêmios estarão expostos ao público na sede da ACIRA, localizada na Av. Odon Pessoa de Albuquerque, nº 156, Centro, em Agudos, e serão entregues 

despachante. 8 - A Associação Comercial e Industrial de Agudos reserva o direito de fazer uso do nome, imagem e voz do contemplado em todos os meios de comunicação 
(rádio, impressos, etc) e em todo o território nacional, na divulgação desta promoção e de seus resultados, sem qualquer ônus, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

aderentes, com cupom do próprio estabelecimento, bem como das empresas envolvidas na promoção. Na eventualidade de ser contemplado um cupom dessas pessoas 

reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do sistema nacional de Defesa do consumidor. 12 - Os órgãos de defesa do consumidor receberão as reclamações 
devidamente fundamentadas, sendo que o consumidor deverá efetuar qualquer reclamação ao PROCON de Agudos através do Tel. (14) 3262-1798. 13 - Fica, desde já, 

eleito o Fórum Central da Comarca de Agudos, para a solução de quaisquer questões referentes ao regulamento da promoção autorizada.
Associação Comercial  Industrial de Agudos – Av. Odon Pessoa de Albuquerque, nº 156, Centro, Agudos – SP.

CNPJ: 51.524.353/0001-21.

KOM PRAKI


