
 

 

Regulamento  “Kit da Torcida IDEAL” 

1. A Promoção “KIT da TORCIDA IDEAL” por Malagutti & Martins Ltda.  Nome Fantasia:  Ideal Supermercados, devidamente inscrita no CNPJ 

sob o nº 01.616.495/0001-40, Rua  Justino de Castro, 424, Centro em Casa Branca, São Paulo, CEP 13.700-000, e abrangerá as seguintes cidades do 

Estado São Paulo:  Casa Branca, Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Divinolândia.  

2. A promoção consiste na premiação aos clientes, que realizarem suas compras nas lojas Ideal Supermercados das cidades acima relacionadas, 

no período compreendido entre  25 de Maio de 2018 a 14 de Julho de 2018 observado as seguintes condições:  

3. Descrição detalhada dos prêmios:  

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

18 KITs CHURRASCOs (1 por Loja a cada Jogo do BRASIL na 1ª Fase de Jogos) 

De 06 a 24 KITs CHURRASCOs (1 por Loja a cada Jogo do BRASIL nas Fases seguintes caso 
o Brasil se classifique) 

4. Os Prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, bem como não poderão ser trocados por nenhum outro produto. 

5.   A promoção é destinada a todos os clientes da rede Ideal Supermercados que durante o período de 25/05/2018 a 14/07/2018, adquirirem 

mercadorias, recebendo gratuitamente, 01 (um) cupom a cada R$ 100,00(Cem Reais) em compras. 

5.1 As compras serão cumulativas, ou seja, cupons fiscais com valores inferiores a R$ 100,00 poderão ser acumulados, o cliente poderá somar 

para posterior troca por cupom de participação. 

5.2 De posse do cupom de participação, entregue no ato das compras, os clientes deverão informar seus dados de identificação ( Nome, CPF, 

Endereço, Cidade e telefone). 

5.3 O cupom deverá ser depositado em uma das urnas localizadas nas Lojas Ideal Supermercados, impreterivelmente até a véspera de cada jogo 

do BRASIL. 

6. Sorteio: Será realizado um sorteio por loja no horário das 16:00 ás vésperas da data do Jogo do Brasil: 

6.1 Podendo haver de três a sete sorteios, dependendo da Classificação do BRASIL. 

6.2 Os cupons participantes não contemplados voltam para a urna e participam dos sorteios posteriores. 

7. Da Desclassificação: 

7.1 Os cupons ilegíveis ou preenchidos de forma incorreta; 

7.2 Ficam impedidos de participar sócios, parentes ascendentes e descendentes em 1º grau (pai, mãe e filho),  cônjuges e companheiros, 

funcionários das Lojas do Ideal Supermercados e das empresas contratadas para o desenvolvimento da promoção. 

7.3 O cliente participante será excluído automaticamente da promoção em caso de desclassificação, fraude ou não atendimento de quaisquer 

requisitos válidos de participação previstos nesta promoção comercial.  

7.4 Caso esta constatação ocorra no ato da apuração, um novo cupom será retirado da urna, até que se encontre um cupom válido com a indicação 

do ganhador correspondente. 

8. No caso do contemplado ser menor de idade, o prêmio será entregue ao seu representante legal, que deverá comprovar tal condição. 

9. Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado para notificar o contemplado: os nomes dos clientes contemplados serão 

anunciados de viva voz no momento do sorteio e este comunicado sobre sua premiação por meio de divulgação no Site do Ideal Supermercados, sendo 

que o Supermercado também se obriga a contatar os contemplados por meio de telefonema ou email para retirar seu prêmio até a data do JOGO.  


