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Regulamento da Promoção “Natal Premiado Love Brands” 
 

1. O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar a distribuição gratuita de prêmios, na 
modalidade assemelhada a concurso, nos termos do art. 1º da Lei 5.768/71 e do Decreto nº. 
70.951/72, que será promovida por BALONE ACESSÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob n° 11.578.316/0001-81, com sede na Av. Tambore, 448, 2º andar, Tambore, 
Barueri-SP, CEP 06.460-000 e executada no período de 21/11/2014 a 26/01/2015, sendo aberta à 
participação de pessoas físicas, maiores de 18 anos, com CPF válido, residentes e domiciliadas no 
Brasil, com exceção das pessoas excluídas neste regulamento.  
 
2. PERÍODO E CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: No período de 21/11/2014 a 24/12/2014, o cliente 
que efetuar compras nas lojas Love Brands, participantes da promoção, receberá, mediante 
apresentação do respectivo cupom fiscal, a quantidade de cupons abaixo descrita para concorrer 
ao prêmio descrito neste regulamento através de sorteio que será realizado em 26/01/2015. 

 
3. i) De R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 110,00 (cento e dez reais) = 01 (um) cupom; ii) de R$ 110,01 
(cento e dez reais e um centavo) a R$ 140,00 (cento e quarenta reais) = 02 (dois) cupons; iii) de R$ 
140,01 (cento e quarenta reais e um centavo) a R$ 170,00 (cento e setenta reais) = 04 (quatro) 
cupons; iiii) de R$ 170,01 (cento e quarenta reais e um centavo) a R$ 200,00 (duzentos reais) = 06 
(seis) cupons e; iiiii) Acima de R$ 200,01 (duzentos reais e um centavo) = 10 (dez) cupons. 
 
4. Os cupons serão entregues no ato da compra, mediante apresentação do cupom fiscal, no 
horário de funcionamento das lojas participantes, e deverão ser preenchidos pelo cliente com o 
fornecimento obrigatório de todos os dados solicitados, necessários à sua localização e 
identificação caso seja o contemplado: nome completo, RG e CPF, endereço completo, telefone 
com DDD, e-mail e loja onde a compra foi efetuada. 

 
5. Após o preenchimento correto, o cliente deverá responder, de próprio punho, a pergunta 
formulada no mesmo, fazendo um “X” sobre uma das alternativas. Pergunta: Qual a loja que possui 

as melhores marcas e os melhores presentes? 
 

6. O participante deverá depositar o cupom na urna que estará à disposição de todos nas lojas 
participantes, em seu horário de funcionamento, impreterivelmente até dia 24/12/2014. Após 
esse horário as urnas serão lacradas e encaminhadas para a sede da empresa promotora para que 
todos os cupons possam ser reunidos na urna centralizadora para o dia da apuração.  

 
7. As notas/cupons fiscais de compras poderão ser somadas para efeitos de recebimento de 
cupons, desde que sejam da mesma loja, sendo que serão carimbadas e não poderão ser 
reapresentadas para efeito de recebimento de novos cupons. Eventual saldo remanescente será 
desprezado. 
 
8. Os participantes poderão concorrer ao prêmio com mais de um cupom desde que atendam às 
condições previstas neste regulamento. A troca por cupons deverá ser feita obrigatoriamente na 
loja onde a compra foi efetuada. Em hipótese alguma o participante poderá apresentar notas de 
uma loja participante em outra. 
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9. O cupom somente terá validade se preenchido com os dados solicitados e obrigatoriamente 
fornecidos, preenchimento este que deve ser verificado pelo participante no momento da emissão, 
inclusive com a resposta correta à pergunta formulada. Não terão validade os cupons que 
apresentarem defeitos, tais como a falta da resposta correta, impossibilidade de identificação do 
ganhador devido ao preenchimento ilegível, rasuras, ou quaisquer outros que impossibilitem a 
verificação da sua autenticidade ou direito ao prêmio, ou cujas características demonstrem tratar-
se de falsificação ou cópias não autorizadas. 

 
10. Excluem-se de participação nesta promoção pessoas jurídicas, menores de idade, pessoas não 
domiciliadas no Brasil, estrangeiros e ainda os diretores, funcionários, lojistas e funcionários da 
empresa promotora e lojas participantes e das empresas pertencente ao mesmo grupo da 
promotora Grupo Ornatus (Balone, Imaginarium e Puket), ainda que tal condição venha a ser 
extinta no decorrer da promoção (tal como a rescisão do contrato no caso de funcionários), bem 
como das empresas e prestadoras de serviços envolvidas diretamente nesta campanha seja em sua 
elaboração, divulgação ou execução. Caso, por qualquer motivo, qualquer inscrição seja feita em 
favor de pessoas impedidas de concorrer, a mesma será considerada inválida e não ensejará, caso 
seja declarada ganhadora, direito nem ao prêmio objeto dessa promoção e nem qualquer outro 
direito, vantagem, indenização de qualquer natureza. A verificação será feita através de lista 
elaborada pela empresa promotora, a qual será verificada no momento da apuração. 
 
11. APURAÇÃO: Na data da apuração, que se dará no dia 26/01/2015 às 14 horas, na sede do 
Grupo da qual a empresa promotora faz parte – Grupo Ornatus – situado na Alameda Ásia, 382 
CEP 06543-312, em Santana de Parnaíba-SP, com livre acesso aos interessados, os cupons serão 
reunidos pela empresa promotora em uma única urna e dela será manual e aleatoriamente 
retirado por uma pessoa escolhida também de forma aleatória presente no local, 
preferencialmente uma criança, 01 (um) cupom cujo titular – caso o cupom atenda a todos os 
requisitos da presente campanha – será contemplado com o prêmio abaixo descrito. 
 
12. PRÊMIO: 01 (uma) Motocicleta 0km marca Honda, modelo PCX, motor OHC, monocilíndrico, 4 
tempos, 152,9 cc, com injeção eletrônica PGM-FI, na cor preto perolizado, com partida elétrica, 
ano de fabricação/modelo 2014/2015, no valor unitário de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos 
reais). 
 
13. O direito ao prêmio é pessoal e intransferível e não pode ser convertido em dinheiro. Em 
hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou substituição de qualquer detalhe que não seja 
o determinado na descrição do prêmio. 
 
14. O prazo para a entrega do prêmio desta promoção é de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
apuração, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 70.951, de 1972, mediante assinatura do Recibo 
de Entrega e desde que o ganhador apresente a documentação necessária: comprovante de 
residência, cópia do RG e CPF. 

 
15. O prêmio será entregue ao ganhador na sede da empresa promotora ou no domicílio do 
contemplado, ao critério da empresa, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, incluindo 
despesas de emplacamento, licenciamento e IPVA. Caso a entrega do prêmio seja feita na sede da 
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empresa promotora e o contemplado resida em outro domicílio, a empresa promotora arcará com 
as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação do ganhador para recebimento do prêmio. 
 
16. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude ou sua 
tentativa, sem necessidade notificação prévia pela empresa promotora, podendo ainda responder 
civil e/ou penalmente por tais atos, inclusive por crime de falsidade ideológica ou documental. 
 
17. Com a participação nesta promoção e ao critério da empresa promotora, o participante cede, 
de forma gratuita, pelo prazo de um ano contado da data da apuração, seu nome, imagem e som 
de voz, para efeitos de divulgação do resultado desta promoção. Os participantes também 
autorizam o uso de seus nomes, endereços físicos, eletrônicos, telefones, RGs e CPFs, informados 
quando da inscrição na promoção, com o propósito de formação de cadastro da empresa 
promotora e parceiros da promotora, dados esses que não serão comercializados ou cedidos a 
terceiros, ainda que a título gratuito. 
 
18. Conforme o art. 6º do Decreto nº 70.951/1972, quando o prêmio sorteado, ganho em concurso 
ou conferido mediante vale brinde, não for reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do 
término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente 
será recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 
10 (dez) dias. 

 
19. De acordo com o artigo 10º do Decreto Federal nº 70.951/1972 não podem participar da 
promoção compras relativas a produtos como: medicamentos, armas e munições, explosivos, 
fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas (entendidas para este fim as bebidas 
potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac), fumo e seus derivados.  
 
20. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, 
dirimidas pela empresa promotora e persistindo a reclamação estas deverão ser submetidas à 
CEPCO/CAIXA para apreciação e julgamento. Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão 
as reclamações devidamente fundamentadas. 
 
21. A presente promoção será divulgada nos Canais Oficiais da marca Love Brands na internet e nas 
lojas participantes, devendo todos os materiais de divulgação conter o número do Certificado de 
Autorização emitido pela CAIXA, de acordo com o art. 28 da Portaria nº 41/2008 da SEAE, 
Ministério da Fazenda. 
 
22. O resultado desta promoção será divulgado no site www.lovebrands.com.br e o ganhador será 
notificado por telefone, email ou carta com aviso de recebimento, de acordo com os dados 
fornecidos quando de seu cadastro na promoção. 
 
23. O regulamento completo desta promoção e a relação de lojas participantes serão divulgados 
no site www.lovebrands.com.br sendo que a participação nesta promoção implica na aceitação 
irrestrita pelo participante de todos os seus termos e condições. 
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24. Todas as empresas aderentes cumprem o requisito previsto no § 1º, do art. 1º, da Lei 5.768/71, 
ou seja, são pessoas jurídicas que exercem atividade comercial, industrial ou de compra e venda de 
bens imóveis. 

 
“DISTRIBUIÇÃO GRATUITA” - Certificado de Autorização CAIXA n° 6-2997/2014”. 


