PROMOÇÃO ANUAL:
CHIRU-28 ANOS UM AMOR DE RÁDIO
REGULAMENTO
1.

Promoção válida nas regiões Médio Alto Uruguai e Celeiro do Rio

Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina, no período de 01/02/2018 até
08/03/2019, realizada pelas emissoras do Grupo Chiru Comunicações: CHIRU
COMUNICAÇÕES LTDA – RÁDIO CHIRU AM inscrita no CNPJ nº 91 826 107/000149 e MABONI COMUNICAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 03 894 181/0001-35,
ambas com sede na RUA DUQUE DE CAXIAS 375 – 3º andar – CENTRO –
Palmitinho/RS.
2.

Para participar da promoção 28 ANOS, todos os clientes/ouvintes

que efetuarem compras e/ou utilizarem serviços nos parceiros da promoção terão
direito a cupons.
3. Prêmios: UMA YAMAHA FACTOR 125 I-ED 2018/2018 – ZERO KM, para os
clientes que preencheram cupons nas empresas participantes da Região Oeste
Catarinense; UMA HONDA CG FUN 125 2018/2018 – ZERO KM, para os
clientes que preencheram cupons nas empresas participantes da Região Médio
Alto Uruguai e UMA HONDA CG FUN 125 2018/2018 – ZERO KM, para os
clientes que preencheram cupons nas empresas participantes da Região
Celeiro e UM VALE COMPRAS de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para
cada empresa participante sortear entre os demais clientes que preencheram
cupons no seu estabelecimento.
4.

O cupom deverá ser carimbado e, COMPLETAMENTE, preenchido

com os seguintes dados: Nome, RG ou CPF, telefone e endereço. Cupons sem o
carimbo da empresa participante ou incompleto, serão desclassificados.
5.

Os cupons deverão ser depositados na urna da empresa onde os

mesmos foram adquiridos até dia 31/01/2019.

6.

A partir de maio de 2018 até 31 de janeiro de 2019 será realizado 5

sorteios em cada empresa pra determinar os contemplados que concorrerão ao
sorteio da chave da moto. De 01 a 15/02/2019 será realizado um sorteio final em
cada empresa participante da promoção, o qual determinará o ganhador da chave
dessa empresa entre esses 5 sorteados. Nesse mesmo dia acontecerá o sorteio do
Vale Compras entre os demais cupons depositados naquela urna.
7.

Será realizado um evento para conhecer o ganhador da moto de cada

região no período de 15/02/2019 a 03/03/2019. Neste evento cada um dos
ganhadores da chave irá retirar uma bolinha do bingo a qual determinará a ordem
da tentativa de ligar a moto.
8.

A entrega das motos acontecerá no evento de aniversário do Grupo

Chiru no Município de Palmitinho realizado em março de 2019.

9.

É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o

Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72.
10.

Após a realização de cada sorteio, a empresa participante deve

informar a emissora via e-mail no endereço secretaria@radiochiru.com.br o seu
contemplado.

11.

Caso o contemplado com a chave estiver impossibilitado de estar

presente no dia do evento de aniversário, no qual será conhecido o ganhador das
motos, o mesmo deverá enviar um representante legal mediante procuração.
12.

Não poderão concorrer à premiação a empresa participante, seus

sócios e funcionários, nem funcionários do Grupo Chiru Comunicações e
sócios.

13.

O resultado da promoção será divulgado ao vivo pelas emissoras

promotoras no momento do sorteio e posteriormente nas demais plataformas de
comunicação do Grupo. A empresa participante deverá comunicar seu
contemplado.
14.

Os prêmios serão entregues no evento de aniversário do Grupo em

Palmitinho/RS, cep 98.430-000. Os custos de IPVA e demais despesas de
emplacamento ficarão a cargo do ganhador.
15.

Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja

reclamado no prazo de 180 dias contados a partir da data da apuração, caducará o
direito do respectivo titular.
16.

O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e

som de voz exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período
de até 01 ano a partir da data de apuração.

