
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “COMPRE LAVA-LOUÇAS E GANHE UM

KIT FINISH”. 

1. Empresa Promotora

1.1.  A  promoção  “Compre  e  Ganhe”  (“Promoção”)  é  realizada  pela  empresa
WHIRLPOOL S.A (“Promotora”),  inscrita  no CNPJ/MF sob o n.  59.105.999/0001-86,
com sede na Avenida das Nações Unidas 12.995, 32º andar, Brooklin novo, cidade de São
Paulo, estado de São Paulo.

2. Abrangência territorial e período promocional

2.1. O período de participação se inicia a partir de 00h00 do dia 10 de abril de 2017 e se
estende até às 23h59 do dia 15 de junho de 2017 ou enquanto durarem os estoques dos
brindes (“Período Promocional”). A Promoção abrange todo o território nacional.

2.2.  No  caso  dos  estoques  dos  produtos  FINISH,  reservados  a  esta  Promoção,  serem
distribuídos  em  sua  totalidade  antes  de  esgotado  o  prazo  previsto  na  Cláusula  2.1,  a
Promoção poderá ser encerrada antecipadamente. 

3. Lei 5.768/71 

3.1. Esta Promoção não implica em qualquer tipo de sorteio ou operação assemelhada e
independe de qualquer tipo de modalidade de álea ou competição, não estando, portanto,
sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei 5.768/71. 

4. Como Participar da Promoção

4.1.  Poderão  participar  da  promoção  os  consumidores  pessoas  física,  maiores  de  18
(dezoito)  anos,  que  adquirirem  os  produtos  participantes  na  Loja  Brastemp
(“Participantes”),  nos termos do item 5.1.  deste  Regulamento e  no decorrer do Período
Promocional.  

4.2.  A Promoção somente será válida para os Participantes que,  além de adquirirem os
Produtos  na  Loja  Brastemp,  efetuarem  seu  cadastro  no  site  da  Promotora
www.brastemp.com.br/compre-e-ganhe-lava-louças,  informando  os  dados  solicitados  e
cadastrando a respectiva nota fiscal da compra do Produto participante. 

4.2.1. O brinde será entregue ao Participante, pela Promotora, no endereço informado pelo
Participante no seu cadastro, em até 30 (trinta) dias da data em que seu cadastro tiver sido
realizado com sucesso no site. 
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4.3.  O  Participante  somente  terá  o  direito  ao  recebimento  ao  brinde  mediante  o
cumprimento  de  todas  as  condições  das  cláusulas  4.1  e  4.2  e  desde  que  haja  brinde
disponíveis em estoque.  

5. Mecanismo da Promoção

5.1.  Na  compra  de  qualquer  produto  listado  no  item  6.1  deste  Regulamento,  na  Loja
Brastemp, o Participante ganhará como brinde amostras de produtos FINISH.

6. Produtos Participantes

6.1.  Consistem  em  produtos  habilitados  para  essa  promoção  as  lava-louças  da  marca
Brastemp modelos BLF06, BLF08, BLB06, BLF10, BLF12, BLB14 e GLB14. 

7. Loja Brastemp

7.1.  A  Promoção  será  válida  apenas  para  a  loja  online  da  Promotora:
http://loja.brastemp.com.br/, abrangendo todo o território nacional. 

8. Brindes

8.1. A quantidade total de brindes em estoque é 950 (novecentos e cinquenta) kits. 

8.2.  O brinde consiste em um kit  FINISH, composto por 40 (quarenta) amostras.  Cada
amostra  contém 02  (dois)  Tabletes  FINISH  e  01  (um)  Rinse  70ml  (setenta  mililitros)
FINISH. 

9. Disposições Gerais

9.1.  Cumpridas  as  condições  estipuladas  neste  Regulamento,  ou  seja,  ao  término  da
promoção na data prevista, ou antes, se houver a distribuição total de 950 (novecentos) kits
nesta Promoção, não restará qualquer responsabilidade à Promotora que não estará mais
vinculada à oferta ao público proposta neste Regulamento.

9.2. A conferência do brinde deverá ocorrer no momento do recebimento, e em caso de
reclamação, o Participante deverá imediatamente comunicá-lo ao SAC do Compra Certa. O
brinde possui garantia legal de 3 (três) meses. A substituição/reposição do brinde somente
será permitida nas hipóteses legais previstas no Código de Defesa do Consumidor, neste
caso, o Participante deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Promoção
para  as  providências  necessárias  à  substituição.  Os  brindes  a  que  terão  direito  os
Participantes não poderão ser convertidos em dinheiro, nem poderão ser trocados por outros
itens.
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9.3. A Promotora poderá solicitar o preenchimento de cadastro com os dados necessários à
identificação e  localização dos  Participantes,  em completa  observância  aos  dispositivos
legais do Código de Defesa do Consumidor.
 
9.4.  Quaisquer  dúvidas,  divergências,  omissões  ou  situações  não  previstas  neste
Regulamento  serão  dirimidas  pela  WHIRLPOOL,  podendo  ser  contatada  por  meio  do
BackOffice  no  telefone  Brastemp  -  30030099.  Todas  as  decisões  serão  soberanas  e
irrecorríveis.
 
9.5. Serão excluídos desta promoção os Participantes que praticarem condutas consideradas
como infringentes ou fraudulentas às regras do Regulamento. 

9.6. A simples participação nesta promoção importará na expressa aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Regulamento.

9.7. Na Loja Brastemp, serão expostos anúncios publicitários informando o consumidor à
respeito da Promoção.

9.8.  O  presente  regulamento  estará  disponível  no  site  da  Brastemp:
www.brastemp.com.br. 
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