
 
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMPRE E GANHE 
“COMPRE E GANHE UM JANTAR COM SEU AMOR” 

 

Este Regulamento informa como participar da Promoção Compre e Ganhe “Compre e ganhe um jantar com seu amor”, promovida pela Fast Shop S.A. inscrita no CNPJ nº 43.708.379/0001-00, 

com sede na Avenida Zaki Narchi, nº. 1664, Santana, Capital de São Paulo, CEP 02029-001 e Susska Premiações e Incentivos LTDA.-EPP Viva! Experiências, inscrita no CNPJ nº 19.775.779/001-45 

com sede Rua Sader Macul, 107, Itaim Bibi - São Paulo, SP - CEP 04542-090, de acordo com as disposições que seguem. 

 

1. VIGÊNCIA  
 

A presente promoção será iniciada às 00h01min de 28 de maio de 2015 e encerrará às 23h59min de 12 de junho de 2015.  

 

Consulte a disponibilidade do voucher antes de efetuar sua compra. 

 
2. PARTICIPANTES E REQUISITOS 
 

Podem participar da Promoção pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos que realizarem a compra em lojas físicas, no site da Fast Shop (www.fastshop.com.br) ou Televendas (3003 3278, 

para capitais e regiões metropolitanas e (11) 3232 3100 para demais localidades) de um dos produtos da lista abaixo, nas condições deste Regulamento.  

 

Produtos elegíveis nesta Promoção: 

 

a) Smartphone Galaxy Samsung, código S6 SGG920;  

b) Notebook Intel® Core™ i7 Samsung, código SGNP270E5JXD2B; 

c) Adega de Vinho 29 garrafas Electrolux, códigos EXACD2911089/EXACD2922089;  

d) Chopeira Beertender Krups, código ARB100_CHOP1/ARB100_CHOP2; ou  

e) Smart TV 4K Ultra HD LED 3D 65” LG, código 65UF8500. 

 

3. BRINDE (VOUCHER EXPERIÊNCIA PREMIUM) 
 

Cumpridos os requisitos deste Regulamento o cliente ganhará 01 (uma) experiência premium, que consiste em 01 (um) almoço ou jantar, a escolha do cliente, para 02 (duas) pessoas ou 01 (um) 

Kit Gourmet ou 01 (uma) Assinatura Gourmet, dependendo da região de escolha do cliente. 

 

Regiões para escolha dos restaurantes: 

 

Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Jundiai, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, 

Salvador, Santo André, São Paulo e Sorocaba. 

 

Para os compradores residentes em outras regiões existem 2 opções: 

-Se deslocar até a cidade elegível ou ; 

-Escolha do Kit Gourmet  (vinho, chocolate, azeite, etc) ou Assinatura Goumert que o cliente poderá escolher entre uma lista de opções a ser oferecida.   

 

Cada uma das atividades ou produtos oferecidos estão detalhados no hotsite. Não estão inclusos serviços como estacionamento, alimentação e transporte até o local, a não ser que isso esteja 

especificado no texto correspondente à experiência. 

 

Saiba mais da promoção e consulte detalhes das experiências no site: www.vivaexperiencias.com.br/fastshop  

 

 
4. DISPONIBILIZAÇÃO E VALIDADE DO VOUCHER  
 

Os vouchers serão enviados pela Fast Shop aos clientes via e-mail com o código e instruções de uso e poderão ser resgatados pelos clientes até 31 de julho de 2015.  

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Não será permitida a comercialização e/ou troca do voucher por qualquer outro bem, tampouco sua conversão em dinheiro. 

 

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.  

 

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. 


