
Regulamento
Promoção Aniversário Milli 6 anos
Show de Prêmios - Comprou, Raspou, Ganhou!

Empresa Mandatária: Razão Social: MILLI FRANQUIAS LTDA Endereço: Rua Tuiuti Nº 2032
Complemento: SALA 01 Bairro: TATUAPÉ Município: SÃO PAULO UF: SP CEP:03307-005
CNPJ/MF no: 26.328.031/0001-60

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todo o território nacional.

PERÍODO DA PROMOÇÃO: 01/08/2021 à 31/08/2021

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: Para participar o cliente deverá comprar R$90,00 (noventa
reais) VAREJO ou mais em produtos, em qualquer das lojas físicas da Milli. A cada R$180,00
(cento e oitenta reais) em compras no ATACADO, o interessado receberá 1 uma raspadinha.
Note que uma compra no valor de R$120,00 (cento e vinte) reais dará ao interessado direito a 1
raspadinha, sendo que, nesta hipótese, o saldo de R$30,00 será dispensado, não podendo ser
utilizado para compor com compras futuras. Ademais, não será permitido somar o valor de uma
ou mais compras para alcançar-se os valores aqui estabelecidos.

Os interessados poderão participar com quantas raspadinhas conseguirem obter na proporção
de suas compras, uma vez que cada uma delas representará a condição de compra descrita
neste Regulamento.

Compras realizadas coletivamente receberão apenas 1 raspadinha.

Compras de calçados realizadas por meio de revendedoras Milli não participam desta promoção,
que é exclusiva para clientes das lojas da rede.

Não poderão participar desta promoção os diretores, conselheiros e funcionários da promotora.

ENTREGA DE PRÊMIO: será realizada mediante a assinatura do Termo de Quitação e Entrega
de Prêmio. Na oportunidade, a entrega do prêmio será registrada por meio de fotografia e/ou
filmagem para posterior divulgação ao público.

A premiação é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou substituição por
outra espécie de bens ou serviços, nem sua conversão em dinheiro.

A responsabilidade da promotora junto ao ganhador se encerra no momento da entrega do
prêmio. Qualquer reclamação relativa às especificações, qualidade e garantia do prêmio
concedido, deverá ser realizada perante a empresa fabricante e suas assistências técnicas.

DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: A participação nesta promoção implica no
licenciamento do nome, imagem e som de voz dos contemplados, para fins de divulgação deste
evento promocional, sem quaisquer ônus à promotora, pelo período de um ano contado da data
da apuração. De acordo com o artigo 11 da Portaria 41/2008 do MF, é deferido à promotora a
formação de cadastro e/ou banco de dados com as informações coletadas na presente
promoção, sendo expressamente vedada a comercialização ou a cessão, ainda que a título
gratuito, desses dados.



A participação nesta promoção caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos termos
e condições deste Regulamento e serve como declaração de que o participante ganhador não
tenha qualquer embargo fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio
concedido.

TERMO DE RESPONSABILIDADE: A promoção é aberta à participação de todo consumidor
pessoa física, maior de 18 anos, residente e domiciliado no Brasil e inscrito no CPF que, durante
o período de compras e inscrições indicados neste Regulamento.

Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no
regulamento da campanha autorizada;


