
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Quem ama melissa, indica

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CONNECT CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: NOSSA SENHORA DE COPACABANA Número: 00664 Complemento: APT 701 Bairro: COPACABANA
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP:22050-903
CNPJ/MF nº: 35.798.984/0001-82

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:MULTI FRANQUEADORA LTDAEndereço: NOSSA SENHORA DE COPACABANA Número: 664
Complemento: SALA  601 PARTE Bairro: COPACABANA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP:22050-001
 CNPJ/MF nº:12.020.315/0001-80

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/09/2021 a 22/09/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/09/2021 a 22/09/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar desta promoção todas as pessoas físicas, a partir de 18 anos completos até a data de início da
promoção, devidamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF (com CPF
válido), e que atendam aos requisitos deste regulamento.

O participante receberá a divulgação da promoção através de lojas e/ou canais digitais e/ou mídias sociais,
constando um link.  Ao clicar nesse link, será direcionado ao site da promoção www.melissaindica.lab.etc.br, onde
vai fazer seu cadastro com as seguintes informações:

Nome completo;
Telefone celular com (DDD);
CPF;
E-mail;
Data de aniversário;
Número de sapato;

Indicar 3 amigos para participar com nome e e-mail.

Ao realizar o cadastro o participante já terá direito a ganhar o chaveiro, bem como os amigos indicados para
participar e ganhar o seu chaveiro.
Cada participante poderá receber 1 (um) brinde por CPF cadastrado.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/09/2021 00:00 a 22/09/2021 23:59
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PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

3,35 367.394,50109.670 Chaveiro Melissa Coração vidro cores sortidas

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

367.394,50109.670

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Todos os consumidores deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente excluídos os
participantes que:

a)	Que esteja em desacordo com QUALQUER ITEM elencado neste regulamento.
b)	Cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
c)	Que utilizem meios escusos para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de participação
irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas no Regulamento.

Tais situações, se identificadas, serão consideradas como infração aos termos do Regulamento, ensejando o impedimento da
participação e/ou a imediata desclassificação do participante, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso
a ser promovida pelas empresas Promotoras da promoção em face do infrator.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O brinde será entregue, na loja escolhida pelo participante, que irá definir o dia e horário que irá retirar o brinde no próprio site
da promoção, durante o período da promoção, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Para tanto, será necessária a
validação do e-mail enviado de confirmação e apresentação do CPF.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A(s) Promotora(s) não se responsabilizará(ão) por quaisquer atos que os ganhadores venham a cometer em afronta aos bons
costumes, à moral e às leis, durante a fruição do prêmio.

Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o
prêmio distribuído, ficando, nestes casos, a empresa Promotora totalmente isenta da responsabilidade de entrega do prêmio.

Os prêmios distribuídos nessa promoção não poderão ser convertidos em dinheiro, tampouco serem trocados por outro produto,
destinando-se, unicamente à premiação nesta promoção, nos termos deste Regulamento.

Esta Promoção não implica em qualquer tipo de sorte ou aleatoriedade, recebendo os brindes todos os consumidores
participantes que preencherem os requisitos estabelecidos no presente Regulamento, sujeito à disponibilidade dos brindes no
respectivo ponto de venda participante.
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