REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“BRASILEIRÃO 2019 - PANINI”
1.

EMPRESA PROMOTORA:
1.1.1. Razão Social: Panini Brasil Ltda
1.1.2. Endereço: Av. dos Autonomistas, 4900 – Km 18 – Osasco/SP – 06194-060
1.1.3. CNPJ nº. 58.732.058/0003-71
1.1.4. Razão Social: Panini Brasil Ltda
1.1.5. Endereço: Alameda Caiapós, 425 – Tamboré – Barueri/SP – 06460-110
1.1.6. CNPJ nº. 58.732.058/0001-00

2.

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

2.1.

Para participar da promoção “Brasileirão 2019 - Panini” no período de 16 de
agosto de 2019 a 08 de dezembro de 2019, o interessado deverá se dirigir a um
ponto de venda do Álbum do Brasileirão 2019 dentro de todo território nacional e
realizar a compra de 01 (um) envelope com cinco cromos do Álbum do Brasileirão
2019, no qual poderá encontrar ou não no interior da citada embalagem lacrada um
cromo com o vale-brinde da promoção, caracterizando-se assim a dependência
exclusiva do acaso, de acordo com o artigo 24, parágrafo 1º, do Decreto 70.951 de
09 de Agosto de 1972.

2.2.

Ao encontrar o vale-brinde premiado dentro do envelope de cromos, o contemplado
deverá apresentar o vale-brinde premiado em uma banca e/ou pontos de vendas do
Álbum do Brasileirão 2019 para realizar o agendamento para a entrega do brinde a
que teve direito na promoção.
2.2.1. O participante contemplado deverá preencher o verso do vale-brinde premiado
com seus dados pessoais (Nome, Telefone, Endereço, E-mail e data de
nascimento), para que a empresa promotora possa agendar a entrega do
brinde.
2.2.2. É obrigatório que o participante desta promoção cadastre seus dados pessoais
válidos e atualizados no verso do vale-brinde premiado, uma vez que esses
serão utilizados para identificação e localização de cada ganhador desta
promoção e consequente entrega do prêmio. Dessa forma, a empresa
promotora da promoção não será responsável de ficar impossibilitada de
entregar o prêmio, em razão do fornecimento de dados incompletos e
incorretos.
2.2.3. Os participantes assumem total responsabilidade pelos dados cadastrados e
enviados na promoção, para comunicação e entrega do prêmio, não podendo
imputar a quem quer que seja a responsabilidade pelo não recebimento
decorrente de incorreção nos dados informados, ou ausência de local para
recebimentos do prêmio.
2.2.4. Após a apresentação do Vale-Brinde premiado na banca ou postos de vendas o
mesmo ficará retido pela empresa para que o mesmo não possa ser reutilizado
na promoção.

2.3.

A responsabilidade operacional de toda a promoção para a distribuição dos envelopes
cromos e entrega dos prêmios será da Panini Brasil Ltda.

2.4.

Durante o período da promoção, serão colocados à venda aproximadamente
6.800.000 (seis milhões e oitocentos mil) envelopes de cromos, que serão
distribuídos de forma aleatória, entre os quais 45.130 (quarenta e cinco mil cento e
trinta) conterão prêmios, sendo que a proporção entregue é de 1/151.
2.4.1. Além da premiação prevista na presente promoção, serão distribuídos também
no Álbum do Brasileirão 2019 cupons de descontos para serem utilizados na
Loja Panini.

2.5.

Somente terão validade para a promoção os vale-brindes originais impressos e
distribuídos nos envelopes de cromos do Álbum do Brasileirão 2019 da Panini Brasil.

3.

BRINDES:

3.1.

Serão distribuídos 45.130 (quarenta e cinco mil cento e trinta) brindes no período de
16 de agosto de 2019 a 08 de dezembro de 2019 ou enquanto durar os estoques, o
que ocorrer primeiro.

Quantidade

Valor
unitário

10.000

01 (uma) Mini Bola Modelo 1 (Verde e Amarelo)

R$ 12,37

10.000

01 (uma) Mini Bola 2 (Azul e Laranja)

R$ 12,37

10.000

01 (uma) Mini Bola 3 (Branco, Preto e Cinza)

R$ 12,37

10.000

01 (uma) Mini Bola 4 (Amarela, Vermelho e Preto)

R$ 12,37

90

01 (uma) Bicicleta MAX 24 Vermelha – Caloi

R$ 440,00

20

01 (um) Smartphone Samsung modelo J2 Core 16gb

R$ 499,00

20

01 (um) Patinete Road Freio A Disco Atrio

R$ 423,25

5.000
4.

Descrição do brinde

01 (um) Kit com 20 envelopes de figurinhas com 5 cromos
em cada, do Brasileirão 2019.

R$ 50,00

PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade total de brindes
45.130

Valor total da promoção
R$ 802.845,00

5.

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

5.1.

Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou
documental.

5.2.

Não poderão participar da presente promoção funcionários da Panini Brasil Ltda e
ainda de quaisquer empresas diretamente envolvidas com esta Promoção e seus
respectivos funcionários. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser
acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da promoção.

5.3.

O cumprimento desta cláusula é de responsabilidade da empresa promotora, por
meio de consulta ao banco de dados de pessoas impedidas de participar da promoção
no momento da validação da contemplação.

5.4.

As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que de alguma maneira
manipularam, violaram ou fraudaram este regulamento para participar da promoção,

não terão direito à premiação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem
promovidas pela empresa mandatária em face do infrator.
6.

ENTREGA DOS PRÊMIOS:

6.1.

Os brindes serão entregues por um representante da empresa promotora no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da data de comunicação/agendamento na banca
e/ou ponto de venda em que o vale-brinde foi entregue/apresentado.
6.1.1. Haverá casos em que o prêmio será enviado diretamente pela Panini para o
ganhador, conforme endereço informado por ele no cupom e no site
www.lojapanini.com.br/faleconosco , sem intermediação de uma banca ou
ponto de venda. Este envio direto do prêmio pela Panini para o ganhador
ocorrerá em casos onde não houver ponto venda. Por exemplo: Um
consumidor que adquiriu um envelope de figurinhas e achou o cupom, por
ventura esta pessoa viaja e no local onde esta está não tem nenhum ponto
de venda da Panini. Neste caso, o consumidor deverá entrar em contato
através
do
formulário
existente
no
endereço:
www.lojapanini.com.br/faleconosco e solicitar a entrega do seu prêmio.
6.1.2. Caso o contemplado seja menor de idade, o mesmo deverá estar
acompanhado por responsável no ato do agendamento e entrega, sendo que
será necessário o preenchimento de um formulário pelo responsável.

6.2.

O respectivo brinde será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o
contemplado.

6.3.

O contemplado não poderá escolher o modelo/cor da bola, sendo que o mesmo
receberá o prêmio de acordo com a disponibilidade do estoque existente no momento
da entrega.

6.4.

O brinde deverá ser conferido no ato do recebimento, sendo que em hipótese alguma
será permitida a troca ou substituição do brinde após o recebimento.

6.5.

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, conforme disposto no artigo 1°
Parágrafo 3 da Lei 5768/71.

6.6.

Os participantes da presente promoção ficam, desde já, cientes, que depois da
entrega do brinde, com o encerramento do processo de troca, não poderão, em
hipótese alguma, solicitar a troca do brinde, optado por outro, mesmo que ainda haja
disponibilidade de estoque, não podendo ser convertido em dinheiro ou substituído
por quaisquer outros produtos.

7.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1.

A simples participação nesta promoção significa que o participante conhece e aceita
plenamente todas as normas expressas no presente regulamento, aceita fornecer os
dados cadastrais e concorda em ser contatado pela empresa promotora através de email, mensagem ou qualquer outra forma de contato, salvo quando o participante
informar no balcão de trocas que não aceita ser contatado pela empresa promotora.

7.2.

O regulamento da promoção está disponível no balcão de trocas da promoção e no
site www.panini.com.br.

7.3.

Caso o participante necessite de maiores informações e/ou esclarecer dúvidas referente à
promoção o mesmo poderá entrar em contato com a Panini, através do site
www.lojapanini.com.br/faleconosco.

7.4.

Os contemplados dessa promoção autorizam, desde já a utilização de seus nomes,
imagens e sons de voz, pela Panini, pelo prazo de 01 ano, sempre vinculado a esta
promoção, em qualquer um dos meios por estes escolhidos, para divulgação desta
promoção, sem nenhum ônus a Panini, ficando desde já estabelecido que este não se
responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos dados fornecidos pelos
participantes.

7.5.

As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das
promoções autorizadas deverão ser preliminarmente, dirimidas exclusivamente pela
mandatária e, posteriormente, submetidas à SECAP/ME, quando o participante não
optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor.

7.6.

Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção.

7.7.

Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71,
regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o
Certificado de Autorização SECAP nº. 05.004345/2019 expedido pelo Ministério
da Economia.

