Ação: FESTA GAÚCHA

BASES E CONDIÇÕES

BASES
A promoção Festa Gaúcha 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 unicamente nas lojas
da Neutral nos departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo e Rocha.

1. Vigência da Promoção e marcas participantes
A promoção começa às 00:00h de domingo 1 de setembro de 2019 e finaliza às 23:59h da
segunda-feira 30 de setembro de 2019 inclusive, finalizada a mesma, fica sem efeito a
implementação da Promoção.
Produtos ou serviços participantes:
Participarão todos os produtos das seguintes marcas nas categorias especificadas a seguir: DEL
GAUCHO (categoria: comestíveis).
2. Promoção e modalidades de Participação
Com compras superiores a U$S 75 o cliente obtém um cupom para participar do sorteio pelo
prêmio final. Somente é entregue um cupom por pessoa, por dia e por ticket.
Além disso com a compra de um produto Del Gaucho, o cliente tem direito a participar no jogo
que se realiza diretamente nas caixas, obtendo uma chance por ticket e por pessoa.
A mecânica é a seguinte:
1) O jogo ascende uma vez que o cliente realizou a compra de um produto Del Gaucho
2) O cliente deve acertar as ferraduras nos três postes para ganhar o prêmio.
3) Caso o cliente acerte todas as ferraduras, aparecerá na tela que ele acertou.
5) Obtém-se um prêmio por compra por dia e por ticket.

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 solicitando sua participação em atendimento ao
cliente, um cupom por pessoa, apresentando seu documento de identidade vigente em:

Endereço:

* Rocha: Neutral Free Shop: Av. Brasil 285, Chuy.
* Rivera: Neutral Free Shop: Francisco A. de Figueroa 1068, Rivera e Neutral Free Shop, Sarandí
1700, (Melancia Shopping Mall Local PB-03, Rivera).
* Cerro Largo: Neutral Free Shop: Av. Artigas 384, Rio Branco e Neutral Free Shop: Av.
Internacional s/n, Aceguá.
* Artigas: Neutral Free Shop: Av. Lecueder 402, Artigas e 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 15h00 às 17h00
Via correio: NÃO
Via telefônica: NÃO
Via web: NÃO
Outras vias: NÃO
4. Comunicação
Os termos e condições da promoção serão difundidos no site (www.neutral.com.uy) e na fan
page de Neutral Free Shop (https://www.facebook.com/neutraldutyfree/). O fato de participar
da promoção implica a aceitação dos termos.
5. Prêmios
Durante o período de vigência vão ser entregues os seguintes prêmios:
- Sorteio: 2 estadias de uma noite para duas pessoas no hotel Frontier Hotel Rivera
- Prêmios instantáneos do jogo no caixa: 388 produtos da marca Del Gaucho

6. Sorteio
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 outubro de 2019, às 11:00 horas, em
Rota 8 km 17, Jacksonville, Plaza de la Escuela, Local 101.

7. Entrega de prêmios
Os vencedores do prêmio do sorteio serão contatados a través do e-mail ou via telefónica se
fosse necessário. 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 S.R.L a coordenar
com o ganhador, quem deve retirar o prêmio até o dia 10/01/2020. 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.
A estadia em Frontier Hotel Rivera poderá ser utilizada até dia 30/06/2020, a mesma está
sujeita à disponibilidade, e não é válida para fins de semana que se juntem com feriados
brasileiros.
A entrega do prêmio direto se realizará no instante posterior a que o cliente, depois de
participar tenha ganhado o referido prêmio.
Se não retirar o prêmio no momento de sua entrega, 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 S.R.L, o vencedor solicite
modificar o referido prazo e Neutral S.R.L 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 S.R.L 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.

