
REGULAM ENTO  
 
A  Prom oção será valida exclusivam ente para os produtos da L’O réal na unidade Passione 
Cabeleire iros localizado no M inas Shopping, na Avenida Cristiano M achado n°4000, bairro 
União, Belo Horizonte, M g. 
 
Será sorteado um a TV Sam sung Sm art Led tela curva 55" 4K/ultra HD-55ku6300 
 
Participarão do sorte io todos os clientes que efetuarem  com pras de produtos da linha L’O réal 
professional com  dire ito a um  cupom  a cada R$100,00 (cem  reais) ou acim a em  com pras, 
sendo a disponibilidade de cupons proporcional ao m últip lo de R$100 reais. O  cliente que 
com prar R$200,00 ganha 2 cupons e assim  sucessivam ente. 
 
A  prom oção não é cum ulativa, ex: se o cliente com prar R$50,00 em  sua prim eira com pra, e 
fizer um a nova com pra de R$50,00 não terá dire ito de participação.  
 
Após efetuar a com pra o cliente receberá da recepção o(s) cupom (s) e deve preencher 
pessoalm ente com  todos os dados solicitados e colocar na urna até 16h do dia 24/06/2017. O  
não preenchim ento com pleto e correto do cupom  é de responsabilidade do cliente e caso isso 
ocorra, o sorteado ficará invalidado e será realizado im ediatam ente um  novo sorte io. 
 
O  sorte io será realizado no dia 24/06/2017 às 17h, no horário de Brasília. 
 

  O  contem plado será notificado por te lefone ou e-m ail e terá o nom e divulgado de form a             
am pla para que todos tenham  ciência de quem  foi o ganhador. 

 
O  prêm io estará disponível tão logo seja realizado o sorte io e o contem plado terá o prazo de 
90 dias para retirada no Passione do M inas Shopping na avenida Cristiano m achado nº 
4000, bairro união. 
 
O  contem plado se com prom ete a liberar sua im agem  juntam ente com  o prêm io para 
eventuais divulgações autorizando uso de im agem  sem  que a em presa tenha que arcar com  
quaisquer custos adicionais. 
 
Para retirada do prêm io o cliente deve com provar titu laridade com  identidade e CPF e 
com provante de Endereço. O  prêm io é pessoal (no nom e que constar no cupom  sorteado), 
intransferível, por isso não será perm itido que terceiros o retire e não poderá ser substituído 
ou trocado de m odelo, cor, tam anho, nem  por dinheiro em  nenhum a circunstância.  
 
A  prom oção é vedada para funcionários, sócios da em presa e profissionais parceiros, assim  
com o não será perm itido a participação de nenhum  fam iliar até segundo grau destes. 
 
A  urna será lacrada com  lacre num erado e com  cadeado no dia 22/04/2017  às 11h no horário 
de Brasília com  2 (dois) clientes com o testem unhas e transm itido ao vivo pelo Facebook 
https://www.facebook.com /passionecabeleireiros 
Caso, seja necessário m ais um a urna, deverá acontecer o m esm o procedim ento da anterior. 
As testem unhas terão seus dados coletados e arquivados. 
 
A  urna será deslacrada para o sorte io no dia 24/06/2017 às 17h no horário de Brasília com  
2(dois) clientes com o testem unhas e o sorte io será transm itido ao vivo pelo Facebook 
https://www.facebook.com /passionecabeleireiros 
Caso, tenha m ais de 1(um a) urna, os cupons serão juntados em  um  único recip iente para que 
1(um ) cliente realize o sorte io. 
As testem unhas terão seus dados coletados e arquivados. 
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