Condições da promoção:
I-

Modalidade: distribuição gratuita de prêmios, na modalidade de promoções
especiais – Programa de Cidadania Fiscal –Nota Fiscal Gaúcha - NFG.

II-

Pontuação: será concedida para as compras realizadas nos estabelecimentos
(filiais) do Super Apolo, aos clientes que tenham manifestado seu interesse em
incluir o número do CPF ao finalizar a compra. ** A participação do cliente está
condicionada ao seu prévio credenciamento no programa Nota Fiscal Gaúcha
https://nfg.sefaz.rs.gov.br.

III-

Apuração e Forma de Contemplação: sorteio eletrônico com base nos dados da
loteria federal.

IV-

Valor do bilhete: para cada 1 (um) real é igual a 1 (um) ponto; a cada 40
(quarenta) pontos é gerado 1 (um) bilhete para o sorteio.

V-

Individualmente para o cliente/concorrente - limite de 80 compras/mês por
filial.

VI-

Área de abrangência: Municípios de Bento Gonçalves/RS e Garibaldi/RS.

VII-

Período de execução: período de compras: 01/09/2019 a 13/10/2019.

VIII-

Data e horário do sorteio da promoção, e local: dia 18 de outubro de 2019,
sexta-feira, às 18 horas, na Filial 005 - Super Apolo

Praça Vico Barbieri –

localizada na Praça Vico Barbieri, nº 510, bairro Centro, cidade de Bento
Gonçalves/RS.
IX-

Prêmio: 01 (um) automóvel Kiwid - Renault, zero quilometro. Modelo/ano 2019,
1.0, na cor disponível no momento da entrega do prêmio. Preço total: R$
30.540,60.

X-

h) Plano de comunicação da campanha: web-banner no site da empresa com
direcionamento para a campanha; peças da campanha com identidade visual
personalizada, cartazes impressos, notas semanais nos canais de comunicação
utilizados pela empresa (Newsletter, Facebook, Instagram, Site e Twitter)
durante o período da campanha.

XI-

Local de entrega do prêmio: Cidade de Bento Gonçalves/RS, Filial 005 - Super
Apolo

Praça Vico Barbieri – localizada na Praça Vico Barbieri, nº 510, bairro

Centro, cidade de Bento Gonçalves/RS.
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XII-

A empresa fará o recolhimento do IR e a entrega do prêmio sem ônus ao
comtemplado (emplacamento).

Declaramos que aceitamos e conhecemos todas as regras do Programa, às quais nos
comprometemos observar e cumprir.
Declaramos, ainda, ser de nossa inteira e exclusiva responsabilidade a entrega do
prêmio ao cidadão contemplado no sorteio objeto desta Promoção, livre de quaisquer ônus ou
tributos porventura incidentes na operação.

Porto Alegre, 19 de julho de 2019.
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