Regulamento da Campanha
Aniversário Alto Giro 24 anos de preço baixo

A Campanha é realizada para comemorar o 24º Aniversário do
Supermercado Alto Giro no ano de 2021. Possuem três lojas: a loja 01 está
localizada na Rua Prof. Cinyra da Almeida Canto Teixeira, nº 33, Bairro
Kobayat Líbano; a loja 02 na Av. Edne Rontani Bassete, nº 1772, Bairro
Monte Feliz, e a loja 03, localizada na Av. Euclides de Figueiredo, nº 1407,
Bairro Monte Rey. O período da Campanha é de 30/07/2021 a 31/12/2021.
Os cupons serão entregues a cada R$ 100,00 em compras. Os
participantes precisam preencher os cupons e colocar na urna que se
encontra nas dependências do Supermercado. O sorteio será realizado
no dia 08/01/22, às 16 horas, em cada uma das três unidades, na
presença dos clientes. Serão sorteadas 30 vale-compras que serão
distribuídos da seguinte forma: 10 na unidade do Bairro Kobayat Líbano;
10 na unidade do Monte Feliz e 10 na unidade do Monte Rey. Cada um
dos vale-compras contemplará o ganhador com R$ 500,00 em compras
na unidade em que foi sorteado. Serão sorteados também 6 Smart Tv
Samsung de 40'' (2 produto por loja), 6 Smartphones da marca
Samsung Galaxy, modelo A12 com capacidade de 64GB na cor preta
(2 produto por loja), e 6 Tablets da marca Samsung Galaxy A, modelo
T290, com capacidade de 32GB, tela 8 polegadas na cor preta (2
produto por loja). O ganhador(a) será avisado(a) através da equipe do Alto
Giro, que entrará em contato pelo telefone inserido no cupom. Todo e
qualquer gasto que exceda o valor do vale-compras de R$ 500,00 será de
responsabilidade do ganhador(a) arcar com o custo. O valor do voucher
deve ser utilizado em apenas uma única compra, assim, não poderá
retornar para utilizar o restante, caso o valor total não seja utilizado. O
ganhador tem 30 dias correntes, a partir do dia do sorteio, para utilizar o
voucher e/ou buscar seus prêmios. Os valores de todos os prêmios são
intransferíveis, ou seja, não podem ser trocados pelo seu valor em
dinheiro.

