
E NAS

COMPRAS

R$ 500,00
concorra a

VALE-COMPRAS de até

GANHE PRÊMIOS
acima de

00R$ 100
,

NA HORA, E NAS

concorra a

*consulte o regulamento.

1. Como Participar:

1.1- Esta é uma promoção realizada pelo Jardim Park, no período de 11 à 28 de Dezembro afim 

de premiar seus clientes e funcionários;

1.2- A cada R$ 100,00 (cem reais) em compras, no mesmo pedido, o cliente terá direito a 01 (um) 

cupom de participação para concorrer a esta promoção;

Exemplo: Se o cliente fizer uma compra de R$ 300,00 terá direito a 3 cupons.

1.3- Somente serão validos os cupons preenchidos corretamente;

2. Das Desclassificações: 

2.1- Os cupons que não estiverem validados pela loja e não estiverem preenchidos 

corretamente, serão desclassificados;

3. Premio:

3.1- Cada ganhador tem direito a 1 (um) vale compras no Jardim Park, escolhendo o item que 

desejar desde que não ultrapasse o valor do vale compras;

3.2- Caso a mercadoria escolhida for maior que o premio, o cliente poderá completar o valor em 

dinheiro;

3.3- A grama e os produtos de piscinas não fazem parte da premiação;

3.4- O ganhador poderá incluir em seu premio, caso necessário à taxa de entrega;

3.5- A premiação será a seguinte:

1° - Premio de R$ 500,00; 2° - Premio de R$ 300,00; 3° - Premio de R$ 200,00

3.6-  Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, tampouco ser trocados por qualquer 

valor;

4. O sorteio:

4.1- O sorteio será realizado no dia 28 de Dezembro no Jardim Park às 16 horas;

4.2- Em cada apuração será retirado um cupom valido, que se corretamente preenchido, valerá 

um premio. Sendo o 1° premio para o 1° cupom, o 2° premio para o 2° cupom e o 3° premio 

para o 3° cupom;

4.3- Os cupons serão retirados pela proprietária da loja que avaliara os cupons sorteados e 

decidira sobre a validade do cupom;

4.4- O ganhador será anunciado em voz alta, no momento da apuração e comunicado sobre sua 

premiação no prazo máximo de 7 dias, contando a partir da data de apuração;

5. Entrega de Prêmios:

5.1- Os prêmios serão disponibilizados aos ganhadores no prazo de até 30 (trinta) dias da data 

da apuração;

5.2- Não sendo encontrado qualquer dos ganhadores, o prazo para reclamar os prêmios 

concedidos é de 30 (trinta) dias contados da data da apuração. Caso o contemplado não 

compareça para retirar a premiação nesse período, perderá o direito ao recebimento.

6. Disposições Gerais:

6.1- O ganhador autoriza, desde já, como consequência dos prêmios, a utilização, pelo Jardim 

Park, de seus nomes e imagens para divulgação da promoção;

Regulamento


