
Regulamento

Regulamento da Promoção “CHECK-UP PREMIADO VIA LUBRIFICANTES”

1-DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
1.1. Promotora: JALA COMÉRCIO VAREJISTA DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA-ME (Via Lubrificantes)

2- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CAMPANHA
2.1 Modalidade adotada: Premiação através da raspadinha e sorteio.
2.2. Área de execução: Belo Horizonte - MG
2.3. Prazo da Campanha: De 30 de Abril a 31 de maio de 2021. 
2.4. Produtos objetos da campanha: Todos os produtos comercializados nas lojas VIA LUBRIFICANTES.

3- PARTICIPANTES DA CAMPANHA
3.1. Poderão participar da campanha apenas os consumidores domésticos (pessoas físicas).
3.2. Os sócios e funcionários da Via Lubrificantes, bem como seus familiares, não poderão participar ou ganhar a promoção.

4- MECÂNICA DA PROMOÇÃO
4.1. Para participar da promoção “Check-up premiado Via Lubrificantes”, todos os consumidores que realizarem compras de 
produtos ou serviços valor igual a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em uma das unidades Via Lubrificantes, receberão 
1 (uma) raspadinha.
4.2. O consumidor receberá tantas raspadinhas quanto forem os múltiplos de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) em com-
pras/serviços realizados em um único cupom fiscal ou nota. Os valores inferiores em compras, não poderão ser somados a 
fim de totalizar o valor mínimo de compra (R$250,00). Da mesma forma, os valores excedentes não serão acumulados com os 
de outras compras.
4.3. As raspadinhas poderão conter 8 (oito) alternativas, sendo elas:
4.3.1. “Preencha o verso da raspadinha e participe do nosso sorteio”;
4.3.2. Camisa exclusiva Via Lubrificantes;
4.3.3. Cofre Motul;
4.3.4. Álcool Spray;
4.3.5. Squeeze;
4.3.6. Vale Presente Higienização do Ar condicionado (100% de desconto);
4.3.7. Aromatizante Folhinhas;
4.3.7 Aromatizante Natuar;
4.3.8 Bolsa térmica;
4.4. Cada unidade Via Lubrificantes receberá uma quantidade limitada de raspadinhas, pré-definidas conforme o faturamento 
individual de cada loja. Assim sendo, a liberação destas deve ser fiscalizada pelo gerente da loja, a fim de que não seja feito o 
mau uso ou liberação indevida.
4.5. No verso de cada raspadinha existe um campo para o consumidor preencher e ainda participar de sorteios que irão o 
correr no dia 31/05/2021. A premiação dos sorteios poderá variar e será divulgada durante a campanha com devida anteced-
ência ao dia do sorteio.

5- APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CONTEMPLADOS
5.1. As premiações das raspadinhas poderão ser retiradas na hora do pedido, na própria loja onde o serviço foi realizado. A 
loja deverá registrar no sistema o vale premiado a fim de prestar contas sobre a quantidade de brindes que saiu ao final da 
promoção.
5.2. A premiação de cada sorteio deverá ser retirada na unidade Via Lubrificantes na qual o cliente realizou a compra/serviço.
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6-DA PREMIAÇÃO
6.1. Caso os ganhadores da promoção sejam de outra cidade que não seja Belo Horizonte/MG, o prêmio poderá ser enviado 
diretamente para o endereço informado, desde que os custos de envio sejam pagos pelo contemplado.
6.2. As premiações não poderão ser trocadas por dinheiro ou qualquer outro bem.
6.3. A promotora da campanha (Via Lubrificantes) se compromete a disponibilizar todos os prêmios em até 30 dias da pro-
moção finalizada, até dia 30 de junho de 2021. O prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser transferido ou entregue 
a terceiros.

7 – DA DESCLASSIFICAÇÃO
7.1. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude ou qualquer ato de má-fé.
7.2. Os funcionários que forem identificados praticando atos de má-fé como a liberação indevida de vale, sem a respectiva 
venda no valor necessário da promoção, serão penalizados com suspensão.

8- CONDIÇÕES GERAIS
8.1. A promoção será divulgada através do site (www.vialubrificantes.com.br), Facebook e Instagram da empresa, rede Google 
Display e lojas Via Lubrificantes;
8.2. Este regulamento será disponibilizado no site www.vialubrificantes.com.br e a participação nesta campanha caracteriza a 
aceitação pelo participante de todos os termos e condições aqui descritas.
8.3. A responsabilidade da Via Lubrificantes com o contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio, não cabendo 
a ele e/ou seu responsável legal discutir ou redefinir as condições e premissas da campanha.
8.4. Qualquer dúvida com relação a promoção deverá ser encaminhada ao e-mail atendimento@vialubrificantes.com.br


