
 

                                                    PROMOÇÃO "Festa do Vinho” 

 

Termos e condições 

 

 
A promoção Festa do Vinho é organizada pela Neutral S.R.L, com sede em Rota 8 km 17, 

Jacksonville, Plaza de la Escuela, Local 101, Montevidéu e será válida unicamente nas lojas da 

Neutral nos departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo e Rocha.  

I) VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO:  

 

De: 01/07/2017 

Até: 31/07/2017 

 

Produtos ou serviços participantes: 

Participarão todos os produtos das seguintes marcas nas categorias especificadas a seguir:  
Concha y Toro (categoria: vinhos); Casal Garcia (categoria: vinhos); Cousiño Macul (categoria: vinhos); 
Escorihuela (categoria: vinhos); Santa Carolina (categoria: vinhos); Tarapacá (categoria: vinhos); Santa 
Helena (categoria: vinhos); J.P. Chenet (categoria: vinhos); Tapas (categoria: vinhos); Marqués de 
Monistrol (categoria: espumantes); Bodegas Carrau (categoria: vinhos). 

 

II) MECÂNICA DA PARTICIPAÇÃO:  

Promoção dirigida exclusivamente para turistas estrangeiros maiores de idade. Não poderá 

participar nenhum empregado, membros da direção, nem parentes diretos de empregados ou 

membros da direção da Neutral SRL.  

Poderão participar os clientes cuja nota de compra contenha pelo menos um produto das marcas 

participantes.  

O cupom será entregue nas caixas dos locais no momento de realizar a compra e para obtê-lo, os 

participantes deverão apresentar passaporte ou outro documento de identidade vigente para 

comprovarem sua maioria de idade e nacionalidade.  

Serão descartados aqueles cupons que não tiverem os seguintes dados: nome, sobrenome, 

carteira de identidade, telefone, endereço, cidade, país e endereço eletrônico. Não serão aceitos 

cupons com rasuras, emendas, ilegíveis, incompletos nem fotocópia deles. Os cupons com as 

referidas características serão anulados no momento do sorteio.  

O cliente receberá um cupom por cada nota de compra que contenha pelo menos um produto das 

marcas participantes. 

 

 

 



III) DIFUSSÃO DOS TERMOS  

 

Os termos e condições da promoção serão difundidos nos seguintes meios: www.neutral.com.uy,  

e social mídia. O fato de participar da promoção acarreta a aceitação dos termos.  

 

IV) SEM OBRIGAÇÃO DE COMPRA 

 

Para participar da promoção não é obrigatório fazer a compra. Qualquer interessado poderá 

retirar em forma gratuita um cupom por pessoa apresentando seu documento de identidade 

vigente em: 

 

Endereço:  

 

* Rocha: Neutral Free Shop: Av. Brasil 285, Chuy  

* Rivera: Neutral Free Shop: F. Acuña de Figueroa 1068, Rivera 

* Rivera: Neutral Free Shop, Sarandi 1700, Melancia Shopping Mall Local PB-03, Rivera 

* Cerro Largo: Neutral Free Shop: Av. Artigas 384, Rio Branco 

* Cerro Largo: Neutral Free Shop: Av. Internacional s/n, Aceguá  

* Artigas: Neutral Free Shop: Av. Lecueder 402, Artigas  

* Artigas: Neutral Free Shop: Av Gral. Fructuoso Rivera Esq. Lavalleja, Bella Unión 

 

Entrega gratuita:  

Pessoalmente.  

 

Dias: Segunda a Domingo  

Horários: das 10h30 às 12h30 e das 15hàs 17h  

Via correio: NÃO  

Via telefônica: NÃO  

Via web: NÃO  

Outras Vias: NÃO  

 

V) SORTEIOS E PRÊMIOS 

 

Detalhes dos prêmios: 

 

- Uma estada para duas pessoas durante dois noites no Hotel Bit Design Hotel em Montevidéu, 

com base dupla, café da manha e uso das instalações do hotel. Habitação standard (sujeito à 

disponibilidade) 

 
Para fazer uso do prêmio, o ganhador tem que coordenar com antecedência ao seguinte e-mail: 

info@neutral.com.uy. A reserva da estadia do hotel fica sujeita à disponibilidade. No momento 

de realizar o check-in no Hotel Bit Design Hotel, a pessoa deverá apresentar o voucher entregue 

pela empresa. 

 

http://www.neutral.com.uy/


- Um passeio pela adega Carrau, na cidade de Montevidéu, Uruguai. O ganhador deverá 

coordenar com antecedência seu passeio ao seguinte e-mail: info@neutral.com.uy. A reserva fica 

sujeita à disponibilidade. 

 

Os prêmios deverão ser utilizados entre o dia 10 de agosto de 2017 até o dia 30 de novembro de 

2017.Os mesmos são pessoais e intransferíveis. 

 

O sorteio se realizará sob a forma de extração de um cupom da urna. Se o cupom extraído não 

estiver completo, ou tiver rasuras, emendas, for ilegível ou estiver incompleto será descartado e 

será extraído um novo cupom.  

 

O sorteio se realizará em Montevidéu, na terça-feira 8 de agosto de 2017, às 11:00 horas, em 

Rota 8 km 17, Jacksonville, Plaza de la Escuela, Local 101. 

 

VI) ENTREGA DE PRÊMIOS  

 

Os vencedores serão contatados por telefone e/ou correio eletrônico que tenha sido fornecido no 

momento de preencher o cupom. A participação desta promoção significa a total aceitação destes 

termos e condições e acarreta a expressa autorização por parte dos participantes a difundir o 

nome e/ou imagem dos vencedores com fins publicitários na forma e nos meios que forem 

necessários, com relação à presente promoção, sem reclamar por isso compensação de espécie 

alguma. 

A entrega do prêmio do sorteio se realizará na data e no horário combinados com o vencedor, 

quem deverá retirar o prêmio dentro dos 60 dias de realizado o sorteio, corridos do dia seguinte à 

notificação ao vencedor. Se o prêmio não for retirado nesse prazo, se perderá o direito a ele sem 

possibilidade de reclamar indenização ou compensação de classe alguma, liberando à Neutral 

S.R.L de toda responsabilidade ao respeito.  

 

Tudo isto sem prejuízo de que por causas não imputáveis à Neutral, o vencedor solicite modificar 

o referido prazo e a Neutral o aceite. Para poder retirar o prêmio o vencedor deverá exibir 

documento de identidade ou passaporte vigente. Todas as despesas decorrentes da participação 

desta promoção e/ou da obtenção do prêmio serão suportadas pelos participantes. O prêmio 

compreende exclusivamente o referido nestes termos, não estando obrigada a Neutral a cobrir ou 

arcar com nenhuma outra despesa conexa com o prêmio ou esta promoção, seja direta ou 

indireta.  

 

VII) CANCELAÇÃO, SUSPENSÃO OU MODIFICAÇÃO 

  

Neutral Free Shop reserva-se o direito a, quando seja justificado, modificar os presentes termos 

total ou parcialmente, cancelar, suspender a ação e determinar o critério aplicável a qualquer 

situação não prevista expressamente nos termos. Nesses casos, a Neutral deverá comunicar a 

situação com a maior antecedência possível.  

 

Neutral Free Shop reserva-se o direito a rejeitar ou excluir a qualquer participante durante o 

concurso por não reunir os requisitos descritos nos presentes termos e condições ou contravir as 

normas ou finalidade do concurso. 

mailto:info@neutral.com.uy

