
 

 

 
 

REGULAMENTO 
 

1. Promoção válida nas cidades de Casa Branca - SP, Vargem Grande do Sul-SP, São José do Rio Pardo - 

SP, São Sebastião da Grama - SP e Divinolândia - SP, no período de 21/10/2019 a 31/12/2019, realizada 

por Malagutti & Martins Ltda, Ideal Supermercados, com sede a Rua Justino de Castro, 424 – Centro – 

Casa Branca – SP, inscrita no CNPJ nº 01.616.495/0001-40.  

2. Para participar da promoção VALE COMPRAS IDEAL SUPERMERCADOS, no período de 21/10/2019 a 

31/12/2019, todos os clientes que efetuarem compras a cada R$ 100,00 (cem reais), acumulativos nas 

lojas do Ideal Supermercados, terá direito a 01 (um) cupom. 

3.    O consumidor interessado em participar deverá preencher o cupom com os seguintes dados: nome, 

endereço completo, e telefone e depositar nas urnas disponíveis nas lojas do Ideal supermercados.  

4.  Não poderão participar da promoção sócio, parente ascendente e descendente em 1º grau (pai, mãe e 

filho), cônjuges, companheiros e funcionários das Lojas do IDEAL Supermercados.  

5. Cada Loja fará seus próprios sorteios, sendo um vale compra de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e três 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$1.000,00 (mil reais) por Loja.  

6. Os cupons depositados nas urnas serão lançados para o alto e apanhado um cupom de cada vez, os três 

primeiros sorteados serão os Vale Compras nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e o ultimo no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais).      

7. Local, data e horário da apuração:    Cada Loja fará seu sorteio nas suas próprias dependências no dia 04 

de janeiro de 2020, as 17:00 horas.   

8. O resultado da promoção será divulgado de viva voz no momento do sorteio, no Site do Ideal 

Supermercados, redes sociais, e os contemplados serão comunicados pela empresa através de 

telefonema ou email.  

9. Os prêmios serão entregues em até 30 dias, nas seguintes dependências do Ideal Supermercados:   

Loja 1: Rua Justino de Castro, n° 424, Centro – Casa Branca/SP 

Loja 2: Rua Siqueira Campos, n° 785, Bonsucesso – São José do Rio Pardo/SP 

Loja 3: Avenida Capitão Joaquim Rabelo de Andrade, n° 225, Centro – São Sebastião da Grama/SP 

Loja 4: Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, n° 533, Centro – Vargem Grande do Sul/SP 

Loja 5: Rua Capitão Gabriel, n° 265, Centro – São Sebastião da Grama/SP 

Loja 6: Rua Francisco Pereira de Souza, n° 276, Centro – Divinolândia/SP  

 

10. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.  

11. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz exclusivamente para a 

divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 ano a partir da data de apuração. 

 

 

 


