
 
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMPRE REFRIGERADORES/CERVEJEIRAS E GANHE KIT BRAHMA 

 
Este Regulamento refere-se à Promoção Compre Refrigeradores/Cervejeiras e Ganhe Kit Brahma, 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 e AMBEV S/A, inscrita no CNPJ nº 07.526.557/0001-00 com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, bairro Itaim 
Bibi - São Paulo, SP - CEP 04530-001, de acordo com as disposições que seguem. 
 
1. VIGÊNCIA  
 
A presente promoção será iniciada às 00h01min de 25 de Janeiro de 2016 e encerrará às 23h59min de 29 de Fevereiro de 2016, ou enquanto durarem os estoques dos kits de cerveja Brahma 
Extra, totalizando 15mil kits. 
 
Consulte a disponibilidade da promoção antes de efetuar sua compra.  
 
2. PRODUTOS PARTICIPANTES E REQUISITOS 
 
Podem participar da Promoção apenas pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos que realizarem a compra de produtos da categoria de Refrigeração (refrigeradores ou cervejeiras) em uma 
das lojas físicas do Estado de SP, através do site da Fast Shop (www.fastshop.com.br) ou pelo Televendas  (3003-3278) apenas nas compras para o Estado de SP – o endereço da Nota Fiscal deve 
ser do Estado de São Paulo para que o cliente seja elegível a promoção.  
 
Esta ação será válida apenas para compras realizadas nas lojas, no site, televendas ou para resgate no canal de Lista de Casamento durante o período da promoção excluindo qualquer outro 
canal de vendas, nas condições deste regulamento.  
 
Confira lista de produtos participantes na tabela abaixo.  
 

 
 
3. BRINDE  
Cumpridos os requisitos deste Regulamento, o cliente ganhará 01 (um) kit com 12 garrafas de 355ml de cerveja Brahma Extra, sendo 4 (quatro) garrafas no sabor de Weiss, 4 (quatro) garrafas 
no sabor Lager e 4 (quatro) garrafas no sabor Red Lager. 
 
4. ENVIO, RESGATE E VALIDADE DO VOUCHER  
 
Após a compra o cliente receberá em até 5 dias úteis um e-mail com o número do voucher (código promocional) e as instruções de uso.  
 
O cliente deverá entrar no site do Empório da Cerveja (www.emporiodacerveja.com.br), se cadastrar e resgatar o seu kit, sem custos. O kit será entregue no endereço cadastrado pelo site 
Empório da Cerveja. A data limite para resgate do voucher será até 13/03/2016. 
 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Não será permitida a comercialização, doação e/ou troca do voucher por qualquer outro bem, tampouco sua conversão em dinheiro. Não será autorizada a entrega do kit para menores de 18 
(dezoito) anos. 
 
A simples participação na campanha caracteriza, por si só, a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento.  
 
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., e no SAC da AMBEV  0800 725 
0001, de segunda-feira aos sábados das 8:00 às 20:00. 
 
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. 

BRBRA08AEANA BRBRX50CRANA EXDF42X2

BRBRA08AEBNA BRBVG24HBANA EXDF51FBA106

BRBRA08AVANA BRBVR28HBANA EXDF51FBA206

BRBRA08AVBNA BRBVR28HBBNA EXDF51XFBA189

BRBRA08AYBNA BRBVR28HRANA EXDF51XFBA289

BRBRC12XRANA BRBZA08AEANA EXDF5211006

BRBRC12XRBNA COCRC08CBANA EXDF52X11089

BRBRE50NBANA COCRC08CBBNA EXDM83X1

BRBRE50NK1 COCRC12CBANA EXDM83X2

BRBRE50NK2 COCRC12CBBNA EXFDI902

BRBRF36GRANA COCRM35HB1 PANRBB52GV2B1

BRBRM39EBANA COCZD12AE1 PANRBB52GV2B2

BRBRM39EK1 COCZD12ATANA PANRBB52PV2W1

BRBRM42EBANA COCZD12ATBNA PANRBB52PV2W2

BRBRM42EK1 COCZD12AVANA PANRBB52PV2X1

BRBRM42EK2 COCZD12AVBNA PANRBB52PV2X2

BRBRM48NBANA COCZD12AYANA PANRBT49PV2W1

BRBRM48NK1 COCZD12AYBNA PANRBT49PV2X1

BRBRM48NK2 EXDB52X11089 PANRBT49PV2X2

BRBRM50NBANA EXDB52X22089 PANRD513XZS3

BRBRM50NBBNA EXDB831 SGRF263BEAESL

BRBRM50NK1 EXDB83X1 SGRFG28MESL1XA

BRBRM50NK2 EXDB83X2 SGRH77H905071

BRBRO80AKANA EXDF4211006

BRBRO80AKBNA EXDF42X1

CÓDIGOS PARTICIPANTES

http://www.fastshop.com.br/

