“LIKE A BOSS ASUS”
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (“ASUS”)
Avenida Paulista, 37 – 15° andar – Bela Vista
CEP 01311-902 – São Paulo – SP
CNPJ/MF nº 09.509.531/0001-89

RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

Consulte a relação de produtos participantes, descrição completa dos prêmios e os Números dos Certificados
de Autorização SECAP nos Regulamentos disponíveis em www.promoasus.com.br.

Período de Participação: das 0h do dia 20/04/2019 até as 23h59min59seg do dia 30/06/2019. Podem participar:
pessoas físicas, com CPF regular, maiores de 18 anos, residentes em território nacional, que cumpram as condições de
participação. Condições de participação: (i) aquisição dos produtos participantes indicados no Anexo I dos
respectivos Regulamentos e (ii) cadastro dos dados pessoais e dos comprovantes de compras (notas e cupons
fiscais) no hotsite www.promoasus.com.br dentro do período de participação. O cadastro poderá ser iniciado via
Aplicativo WhatsApp no número (11) 97229-0022, sendo obrigatória sua conclusão no hotsite. Validação dos
dados cadastrados pela Promotora: em até 07 (sete) dias úteis após o cadastro completo.
Não serão aceitos comprovantes de compras ilegíveis, alterados/rasurados, não originais, cadastrados e/ou
emitidos manualmente ou fora do período de participação, bem como os que contiverem um CPF diferente do
que foi cadastrado pelo participante. Os consumidores participantes desta promoção deverão guardar todos os
comprovantes fiscais de compras cadastrados nesta promoção (notas/cupons fiscais) para apresentar à
Promotora, caso seja solicitado, sob pena de desclassificação. Não poderão participar: (i) pessoas jurídicas; (ii)
pessoas físicas que não atenderem ao disposto nos Regulamentos e, ainda, (iii) os sócios diretores, prepostos,
empregados e terceirizados da ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., do escritório MGodoy Consultoria Jurídica
em Comunicação Publicitária, e da Promo Brazil Promoções e Merchandising Ltda, bem como dos demais envolvidos
diretamente ou indiretamente no planejamento e execução desta promoção.
Sorteio: O participante terá direito a receber Números da Sorte de acordo como o produto participante adquirido
e cadastrado. Limite de 20 (vinte) produtos cadastrados por CPF durante toda a promoção. Sorteio pela extração
da Loteria Federal do dia 10/07/2019. Premiação: 03 (três) certificados de barra de ouro, no valor unitário de
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalizando R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) em prêmios .
Prazo de prescrição do direito aos prêmios: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de identificação dos
ganhadores. Esta promoção poderá ser encerrada antecipadamente caso todos os Números da Sorte sejam
integralmente distribuídos antes da data prevista para seu término.
Prêmios Instantâneos Smartphones: O participante terá direito a concorrer aos prêmios , observado o limite de 10
(dez) smartphones participantes adquiridos e cadastrados por CPF durante toda a promoção. Premiação: 5.000
(cinco mil) cartões-presentes sortidos, no formato digital, no valor total de R$237.500,00 (duzentos e trinta e sete mil e
quinhentos reais). Prazo de prescrição do direito aos prêmios: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
identificação dos ganhadores. Esta promoção poderá ser encerrada antecipadamente caso ocorra o término dos
estoques de brindes disponibilizados para todo o período.
Prêmios Instantâneos Notebooks: O participante terá direito a concorrer aos prêmios, observado o limite de 10
(dez) notebooks participantes adquiridos e cadastrados por CPF durante toda a promoção. Premiação: 3.200
(três mil e duzentas) mochilas sortidas, atribuídas de acordo com o produto adquirido, no valor total de R$378.000,00
(trezentos e setenta e oito mil reais). Prazo de prescrição do direito aos prêmios: 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data de identificação dos ganhadores. Esta promoção poderá ser encerrada antecipadamente caso ocorra o término
dos estoques de brindes disponibilizados para todo o período.
Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, assim como deverão informar
os dados cadastrais atualizados, sendo sumariamente excluídos os participantes que agirem em desacordo com os
termos estabelecidos em quaisquer dos Regulamentos, bem como cometerem qualquer tipo de fraude comprovada,
ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. De modo concomitante a estas promoções, serão realizadas
promoções homônimas em outras modalidades destinadas aos vendedores ASUS, cujas condições de participação
poderão ser verificadas nos respectivos Regulamentos, que estarão disponíveis para consulta no hotsite durante todo o
período de participação. Imagens e cores meramente ilustrativas. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Promoções autorizadas
pela SECAP/ME.

