REGULAMENTO

1. Dados da empresa
Razão Social: Realize Beleza Ltda – EPP
Nome Fantasia: Realize Beleza
Endereço: Rua Treze de Maio, 1007, sala A
CEP: 95086-460 | Cidade: Caxias do Sul | UF: RS
CNPJ: 10.824.482/0001-58
2. Nome da promoção
Realize seu Salão
3. Modalidade
Sorteio de prêmio.
4. Área de execução do plano
Promoção válida para todo o Brasil.
5. Prazo de execução do plano
A partir de 23/08/2017 a 06/12/2017
6. Período de execução do plano:
Data de início: 23/08/2017
Data de término: 06/12/2017
Período de participação: 23/08/2017 a 30/11/2017 ou até que se esgotem os números da
sorte gerados para essa promoção, o que ocorrer primeiro.
Sorteio: 06/12/2017 ou, se o resultado da Loteria Federal do dia 06/12/2017 for cancelado,
prevalecerá para fins de premiação dessa promoção, o primeiro resultado posterior que vier a
ocorrer.
7. Premiação
Descrição do prêmio:
01 Kit de móveis para cabeleireiro da marca Dompel, contendo os seguintes produtos: 01
Cadeira Hidráulica Futura, 01 Lavatório Veron e 01 Carrinho Auxiliar Beauty Care.
Valor total estimado do prêmio: R$ 2.199,00
7.1 O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro, nem poderá ser trocado por outros
produtos.
7.2 O vencedor será informado por e-mail e telefone sobre o resultado da promoção
7.3 O prêmio será enviado via transportadora ao endereço do ganhador, com os dados
cadastrados no número da sorte de participação. O endereço de entrega será confirmado
previamente via telefone. Caso o ganhador queira alterar o endereço de entrega, o mesmo
deverá ser informado no momento em que entrarmos em contato.

7.4 Caso os dados de contato inseridos pelo ganhador no momento da inscrição nesta
promoção estejam incorretos e/ou incompletos, impossibilitando o contato com o mesmo pela
Realize Beleza, este será desclassificado e o valor correspondente depositado a favor da União,
conforme item 9.
8. Mecânica da Promoção
8.1 Essa promoção é destinada a qualquer pessoa física ou jurídica que efetue compras no site
www.realizebeleza.com.br.
8.2 Cada cliente receberá 01 números da sorte a cada R$ 100,00 em compras no mesmo
pedido, de qualquer produto, através do site www.realizebeleza.com.br, no período de
23/08/2017 a 30/11/2017. Não será possível acumular compras de pedidos separados para
totalizar R$ 100,00 e receber números da sorte. Será emitida uma única série de 100.000
números, numerada de 00.000 a 99.999. Os números da sorte serão distribuídos de maneira
aleatória, concomitante e equitativa, durante todo o período da promoção.
8.3 A inscrição é automática após a aprovação do pedido. Para participar, os clientes deverão
efetuar compras no valor de R$ 100,00 ou mais no mesmo pedido, sendo que a cada R$ 100,00
de compras, irá ser gerado 01 números da sorte ao cliente. O valor considerado da compra é o
valor final do pagamento, este incluindo descontos, frete e quaisquer outros fatores que
possam alterar o preço final da compra, ou seja, será considerado o mesmo valor da nota
fiscal. Ex.: na compra de um produto no valor de R$ 190,00 que possui frete de R$ 15,00. O
valor final considerado será de R$ 205,00 e será gerado 02 números da sorte.
8.4 Serão desclassificados todos e quaisquer pedidos que tenham sido cancelados pelo cliente.
Serão desclassificados os pedidos que tenham sido cancelados pela Realize Beleza quando
estes se tratam de suspeita de fraude, passando por prévia avaliação de idoneidade da
empresa MOIP.
8.5 Após efetuar as supracitadas etapas, o participante receberá um número da sorte
aleatório, para cada R$ 100,00 em compras no mesmo pedido, contendo cinco (5) dígitos
numerais (de 00.000 a 99.999). O mesmo será enviado ao email do participante, informado no
ato da compra, para que ele lembre e tenha registrado. O remetente do email do envio do
número da sorte é exclusivamente atendimento@realizebeleza.com.br.
8.6 Forma de Atribuição do prêmio, conforme resultado da Loteria Federal de 06/12/2017.
8.6.1. Será o ganhador do prêmio, o participante que possuir o cupom cujo número
coincida com o número formado pela unidade simples do primeiro ao quinto prêmio da
extração da Loteria Federal do dia 06/12/2017, lidos de cima para baixo.
Exemplificando:
Resultado hipotético da Loteria Federal
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666

5º prêmio

22.999

Neste exemplo, seria contemplado o portador do Cupom contendo o nº 53.269.

8.6.2. Caso não tenha sido distribuído o cupom com número idêntico ao encontrado
no critério/combinação acima, ou que o ganhador tenha sido desclassificado conforme item
9.4, será ganhador do prêmio o portador do cupom distribuído com o número imediatamente
superior e na falta deste, ao imediatamente anterior e assim sucessivamente.
8.6.3. Caso tenham sido distribuídos números da sorte que atinjam o montante total
possível (99.999), conforme indicado nos item 9.4 a participação na Promoção será encerrada,
sendo que em hipótese alguma serão emitidos novos números da sorte.
9. Prescrição
10.1. Conforme determina o artigo 6º do Decreto 70.951, de 09/08/1972, se o prêmio não for
reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do sorteio, caducará o
direito de recebimento do respectivo titular sendo o valor correspondente ao brinde não
reclamado tempestivamente recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional como
renda da União, no prazo de dez (10) dias da data de prescrição do mencionado direito.
10. Distribuição/Entrega do prêmio
11.1. O prêmio será entregue ao ganhador através de uma transportadora parceira.
11.2. Todo o custo da entrega será por conta da Realize Beleza, independente da região onde o
ganhador se encontra. O prazo de entrega do prêmio ao contemplado será de até 30 dias da
data da apuração.
11.3. O resultado do sorteio será publicado na página do Facebook da Realize Beleza:
www.facebook.com/realizebeleza.
11. Divulgação
12.1. A Realize Beleza irá divulgar a Promoção Realize seu Salão através de panfletos e internet
(redes sociais, site, email marketing, blogs).
12.3. A Realize Beleza divulgará os ganhadores no Facebook, no prazo de até 72h (setenta e
duas horas), a contar da data da apuração.
12.4. O número do certificado de autorização emitido pela “CEF/CEPCO” constará,
obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da
promoção.
12.5. O ganhador concorda em permitir, pelo prazo de até 1 (um) ano após a apuração da
promoção comercial, a utilização de nome, imagem e som de voz para a divulgação da
promoção, sem qualquer ônus para a Realize Beleza. Tal divulgação poderá ser feita em mídia
escrita, falada, televisionada ou demais, quantas vezes forem necessárias dentro do período
acima estabelecido.

12. Disposições Gerais
12.1. Quaisquer dúvidas dos consumidores e participantes serão atendidas pelo telefone (54)
3025-4001 ou pelo email atendimento@realizebeleza.com.br.
12.2. O regulamento completo da promoção estará disponível no site
www.realizebeleza.com.br após clique no banner da promoção.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 - informações, reclamações, sugestões e elogios
Ouvidoria CAIXA: 0800 725 7474 - situações não solucionadas e denúncias
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Site CAIXA www.caixa.gov.br

