
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO LEITURINHA DIGITAL” 

 

Este Regulamento informa como participar da PROMOÇÃO LEITURINHA E FAST SHOP (“Promoção”) promovida pela Fast Shop S.A. 
inscrita no CNPJ nº 43.708.379/0001-00, com sede na Avenida Zaki Narchi, nº. 1664, Carandiru, Capital de São Paulo, CEP 02029-
001, de acordo com as disposições que seguem. 

 

1. Período de duração 

A presente Promoção será iniciada em 05 de dezembro de 2016 às 16h00min à 18 de janeiro de 2017 às 23h59min. 
 
1.1. A Fast Shop reserva-se o direito de prorrogar o período de duração da Promoção, se for considerado necessário e por 
meio de um aditivo ao presente Regulamento.  

 

2. Participantes e requisitos 

Podem participar da Promoção às pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos que realizarem compras de qualquer produto da 
linha Kids com valor a partir de R$ 100,00 (cem reais), através do site http://www.fastshop.com.br/loja/fast-kids, lojas físicas e 
canais virtuais. 
Promoção não cumulativa válida por número de CPF (Cadastro de pessoas Físicas). 
 

3. Brinde e Resgate 

 
Cumpridos os requisitos no item 2, o participante receberá um código para ativação para a Leiturinha Digital  através do seu e-
mail cadastrado no ato da compra, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a data da realização da compra. Após ativação 
desse código no site da Leiturinha http://leiturinha.com.br/ o cliente passará a ter acesso pelo período de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da ativação, ao plano Leiturinha Digital, um aplicativo que oferece milhares de vídeos e livros digitais para 
pequenos de até 12 anos para acessar pelo tablet ou pelo computador. Nela é possível criar vários perfis, favoritar e salvar os 
livros para ler offline. Também é possível gravar a própria contação para que o pequeno assista mesmo quando a família estiver 
longe. Todo o conteúdo da ferramenta é selecionado pela equipe de curadoria da Leiturinha para assegurar uma navegação 
segura e uma experiência divertida e educativa para os pequenos. Após o período de acesso ilimitado de 60 (sessenta) dias, 
para continuar o acesso à plataforma de livros e vídeos infantis da Leiturinha, o cliente deverá se tornar ASSINANTE. 
 
Em caso de dúvidas no acesso, a Leiturinha está disponível em http://leiturinha.com.br/ 
Para capitais e regiões metropolitanas 3003 0521 
Demais Localidades 0800 887 0522 
 

4. Divulgação  

 
A promoção poderá ser divulgada por meio de cartazes, folhetos, nos estabelecimentos participantes desta Promoção, sites da 
internet e em outros meios de mídia e comunicação a critério exclusivo da Fast Shop.  

 
4.1. Este Regulamento estará disponível nas Lojas Participantes da Fast Shop e no site da Fast Shop para consulta pelos 
interessados.  

 

5. Aceitação irrestrita 

 
A simples participação na promoção caracteriza, por si só, a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste 
Regulamento.  

 

6. Modalidade de valor agregado. 

 
Esta Promoção não envolve qualquer modalidade de sorte ou álea. Assim, não configura qualquer modalidade de sorteio, vale-
brinde, concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei 
Federal 5.768/71. 

 

7. Prestação de serviço 

 
Os participantes tem ciência de que a Leiturinha é a única e exclusiva responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas 
na prestação de serviços na forma e no prazo acordado, devendo receber e cobrar os valores acordados diretamente dos 
participantes, sem qualquer intervenção da Fast Shop, que estará isenta de qualquer responsabilidade decorrente de ações, 
reclamações ou demandas promovidas pelos participantes referentes ao cumprimento das obrigações da LEITURINHA. 

 

8. Disposições Gerais 

 

http://www.fastshop.com.br/loja/fast-kids
http://leiturinha.com.br/


Não será permitida a comercialização e/ou doação do brinde a terceiros. 
 
As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas no período da validade da Promoção mediante contato do 
Participante com o SAC Fast Shop nos telefones 3003-3728 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-010-3728 para 
demais localidades, de segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 22:00 e aos sábados das 8:00 às 20:00. 

 


