REGULAMENTO – PROMOÇÃO VOLTAS ÀS AULAS
“VOLTAS AULAS É NO BOZA 2021”
EMPRESA PROMOTORA
SUPERMERCADOS BOZA LTDA
Av. Paineiras, nº 270 – Bairro Eucaliptos
Fazenda Rio Grande – Paraná
CNPJ/MF: 73.419.905/0001-74
1. MODALIDADE DA PROMOÇÃO
Assemelhada a SORTEIO.
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Todo território nacional.
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
07h30min (horário de Brasília) do dia 08/01/2021 até 16h00min (horário de Brasília)
do dia 27/02/2021.
4. PERÍODO DA PROMOÇÃO
07h30min (horário de Brasília) do dia 08/01/2021 até 16h00min (horário de Brasília)
do dia 27/02/2021.
5. LOJAS PARTICIPANTES
Participarão da promoção as seguintes lojas:
● BOZA SUPERMERCADOS – Av. Paineiras, 312 – Eucaliptos – Fazenda Rio
Grande – PR;
● BOZA SUPERMERCADOS – Av. Portugal, 892 – Gralha Azul – Fazenda Rio
Grande – PR;
● BOZA SUPERMERCADOS – Rua Rio Piqueri, 964 – Santa Terezinha – fazenda
Rio Grande – PR;
● BOZA SUPERMERCADOS – Rua Rio Amazonas, 1052 – Iguaçu – Fazenda Rio
Grande – PR;
● BOZA SUPERMERCADOS – Av. Nossa Senhora Aparecida, 799 – Santa
Terezinha – Fazenda Rio Grande – PR.
● SUPER BOZA ONLINE

6. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
A participação na promoção, no período indicado no item ‘3’ deste Regulamento,
dar-se-á mediante aquisição de compras nas lojas participantes (item ‘5’), sendo
concedido 02 (dois) cupons para sorteio a cada R$ 50,00 (cinquenta reais) gastos em
compras, mais 2 (dois) produtos da marca Fini.
A titularidade do cupom será definida com base no CPF indicado pelo consumidor no
momento da compra.
Pode participar desta promoção todo consumidor pessoa física, residente e
domiciliado na República Federativa do Brasil, sendo vedada a participação de
funcionários, fornecedores e/ou qualquer envolvido com esta ação promocional.
7. DESCRIÇÃO DO PRÊMIO E SUA RETIRADA
Será sorteado 1 (um) XBOX ONE S.
Quando sorteado o prêmio, a loja participante que sorteou, entrará em contato com
o ganhador, que deverá ir até a respectiva loja para a retirada do prêmio.
O prêmio não poderá ser transferido para outro titular.
Quando o ganhador for menor de idade, o mesmo deve trazer o pai ou responsável
para a retirada do prêmio.
8. QUANTIDADE DE PRÊMIOS
1 (um) XBOX ONE S.
9. SORTEIO
O sorteio ocorrerá no dia 27/02/2021 às 18h00min (horário de Brasília), nas
dependências da empresa promotora. A seleção do bilhete dar-se-á por processo de
seleção aleatória dentre os cupons válidos e cadastrados na promoção.
Será considerado participante o portador do CPF inscrito no momento da compra
que deu origem ao bilhete vencedor.
Caso o contemplado seja funcionário, fornecedor e/ou colaborador nesta promoção,
seu bilhete será desclassificado e a Promotora fará, imediatamente, novo sorteio.
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO SORTEIO
A divulgação do sorteio será feita através do perfil oficial da Promotora na rede
social “Facebook” e “Instagram”, podendo a Promotora postar a foto do Participante

contemplado na divulgação do resultado, feita sempre no dia seguinte ao da
premiação.
O participante autoriza a divulgação de seu nome e foto ao final da promoção.
Sorteio devidamente autorizado.
11. DEMAIS DISPOSIÇÕES
A participação nesta promoção caracteriza a aceitação irrestrita de todos os termos
e condições dispostos e serve como declaração de que o Participante Contemplado
não tem qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber o prêmio.
O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro.
Este regulamento estará disponível no site: www.superboza.com.br.
Quaisquer dúvidas ou reclamações referentes a este sorteio poderão ser sanadas
através do telefone (41) 3627-8900.

