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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Viva sua Autoestima cheia de prêmios”. Trata-se de Promoção, realizada pela 

COR BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, localizada na Rua Júlio Ribeiro nº 216/226, Bonsucesso, CNPJ 

02.546.009/0001-28, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21.040-330, doravante denominada Realizadora, em parceria com 

as suas filiais. 
 

1. Início e Término: 05/07/2021 até 31/07/2021. 

 

2. Como Participar.  

 

2.1. A cada valor de R$130,00 (cento e trinta reais) em compras e/ou serviços, a cliente ganha uma raspadinha, 

sendo todas as raspadinhas premiadas com diferentes itens.  

 

a) As compras realizadas pela cliente devem ser registradas no mesmo CPF, mesmo instituto e na mesma 

data para a cliente ter direito à retirada da raspadinha.  

b) Todos os prêmios, sejam serviços ou produtos, devem ser retirados na unidade de origem, sendo que 

produtos devem ser retirados no mesmo dia e serviços podem ser usufruídos em até 60 dias da data da 

compra. 

c) Não é permitida a utilização de mais de uma raspadinha para abatimento no preço de um único produto 

ou serviço. 

d) Os prêmios de produtos e de serviços não são cumulativos com outras promoções vigentes e não geram 

troco em caso de não utilização do valor total. 

e) Caso a cliente não utilize todo o valor da premiação em uma única data, o valor restante é cancelado, 

impossibilitando seu uso. 

f) Todos os prêmios são pessoais e intransferíveis, sendo necessária apresentação do documento de 

identidade junto a raspadinha devidamente preenchida para a retirada. 

 

 

2.2. Os seguintes prêmios e quantidades ficam disponíveis para a Promoção: 

 

 PENTE GARFO = 3000 

 KIT EXPLOSÃO DE BELEZA = 250 

 SHAMPOO EXPLOSÃO DE BELEZA = 1000 

 CONDICIONADOR EXPLOSÃO DE BELEZA = 1000 

 TRATAMENTO EXPLOSÃO DE BELEZA = 1000 

 PENTEAR EXPLOSÃO = 1000 

 SHAMPOO BN.CACHOS = 1000 

 CONDICIONADOR BN.CACHOS = 1000 

 TRATAMENTO BN.CACHOS = 1000 

 PENTEAR BN.CACHOS = 1000 

 R$15,00 DE DESCONTO NO SEU PRÓXIMO SERVIÇO = 23500 

 R$100,00 DE DESCONTO NO SEU PRÓXIMO SERVIÇO = 250 

TOTAL 35000 PRÊMIOS 

 

3. Considerações Gerais.  

 

3.1. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da promoção deverão ser dirimidas 

pela Realizadora. 
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3.2. A participação nesta Promoção não gera aos clientes nenhum outro direito e/ou vantagem que não estejam 

expressamente previstos neste Regulamento. 

 

3.3. Esta Promoção, assim como seu Regulamento, poderá ser alterada, suspensa ou cancelada pela Realizadora, 

por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto e que comprometa o regular 

andamento da Promoção, de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 

originalmente planejado. 

 

3.4. A empresa realizadora não irá arcar com nenhum custo, seja de deslocamento, bebidas e alimentação, dentre 

outros. 

 

3.5. Esta Promoção não é regida pela Portaria 41/ME, sendo seu caráter exclusivamente promocional. 

 

3.6. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para solução de quaisquer questões 

referentes ao regulamento da presente Promoção. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 02 de julho de 2021. 

 

______________________________________________________________ 

Cor Brasil Indústria e Comércio S/A 


