
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação digital:      ALÔ FÉRIAS 

BASES E CONDIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES 
 

A promoção Alô Férias é organizada por Neutral S.R.L, com sede em Rota 8 km 17, Jacksonville, 

Plaza de la Escuela, Local 101, Montevidéu e terá validade nas redes sociais Facebook 

(https://www.facebook.com/neutraldutyfree/) e Instagram 

(https://www.instagram.com/neutraldutyfree) de Neutral Free Shop. 

 

 

1. Vigência da Promoção  

A promoção começa às 00:00h da quarta-feira 26 de dezembro de 2018 e finaliza às 23:59h da 

quinta-feira 28 de fevereiro de 2019 inclusive, finalizada a mesma, queda sem efeito a 

implementação da Promoção. 

 

2. Promoção 

A partir do dia 26/12/2018, poderão colocar um post os fãs da fan page de Neutral sua foto em 

algum lugar do Uruguai com o hashtag #alôférias. 

 

3. Regras de Participação  

Promoção dirigida exclusivamente para turistas estrangeiros, não residentes no Uruguai, 
maiores de idade. Não poderá participar nenhum empregado, membros da direção, nem 
parentes diretos de empregados ou membros da direção de Neutral S.R.L. 
Os participantes devem apresentar seu passaporte ou outro documento de identidade vigente 
para comprovarem sua maioria de idade e residência.  
 
Para participar da promoção não existe obrigação de compra. Qualquer pessoa interessada em 

participar poderá fazê-lo de forma gratuita. 

 

4. Comunicação 

Os termos e condições da promoção serão difundidos na fan page de Neutral Free Shop 

(https://www.facebook.com/neutraldutyfree/). O fato de participar da promoção implica 
a aceitação dos termos.  
 

5. Modalidades de Participação 
 
Para participar da promoção, deverá durante o prazo de vigência, postar na fan page de 
Neutral uma imagem de algum lugar do Uruguai com o hashtag #alôférias. O participante terá 
dupla chance se a imagem for tirada nas lojas de Neutral localizadas nas cidades do Chuy ou 
Rio Branco onde haverá um corpóreo com a frase. 
Será aceito para o sorteio somente uma imagem por participante.  
 

https://www.facebook.com/neutraldutyfree/
https://www.instagram.com/neutraldutyfree
https://www.facebook.com/neutraldutyfree/


 
 

6. Prêmios 
 
Durante o período de vigência vão ser entregues os seguintes prêmios: 
 

- 8 Ares-Condicionados marca TCL 9.000 BTU 
- 8 Cestas de produtos valor U$S 40 

 
 

7. Sorteio 
 
Os sorteios vão se realizar todas as segundas-feiras durante os meses de janeiro e fevereiro 

(07/01-14/01-21/01-28/01 – 04/02-11/02-18/02 e 25/02 do ano 2019) às 11 a.m em Chaná 

2262, Montevidéu, Uruguai a través do site commentpicker.com que escolherá o ganhador de 

forma aleatória, sorteando cada segunda-feira um Ar-Condicionado TCL 9.000 BTU e uma cesta 

de produtos valor U$S 40 (sendo os ganhadores de cada prêmio participantes diferentes). Os 

nomes dos ganhadores serão anunciados nas redes sociais da marca e serão contatados por 

Neutral Free Shop para coordenar a entrega do prêmio.  

 

8. Entrega de prêmios  
 
Os vencedores serão contatados pelas redes sociais a través do perfil de Facebook e Instagram 
que tenham participado. 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 de prêmio do sorteio se realizará na data, hora e loja de Neutral Free Shop a 
coordenar com o ganhador, quem deve retirar o prêmio até o dia 31/07/2019. Se o prêmio 
não for retirado neste prazo, se perderá o direito a ele, sem possibilidade de reclamar 
indenização ou compensação de classe alguma, liberando 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  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 
obrigado Neutral a cobrir ou arcar com nenhuma outra despesa conexa com o prêmio ou esta 
promoção, seja direta ou indireta. O prêmio será intransferível por outro bem ou dinheiro. 
 
 
 
 

 
 


