
“PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS MAXI SHOPPING”
Associação dos Lojistas do Maxi Shopping Jundiaí - CNPJ/MF nº 58.387.606/0001-01

LOJISTAS ADERENTES
Todas as lojas e quiosques participantes localizados no interior do Maxi Shopping Jundiaí relacionadas no Anexo I, parte integrante e indissociável do Regulamento.

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO*

Período da Promoção: A “PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS MAXI 
SHOPPING” será realizada a partir das 10h do dia 1º/6/2021 até as 22h do dia 
17/6/2021.

1. Participantes: pessoas físicas maiores de 18 anos, com CPF regular, 
residentes e domiciliadas no território nacional, na qualidade de consumidores 
do Shopping.

2. Condição de participação: A cada R$300,00 em compras cadastradas com 
comprovante(s) fiscal(is) de compra(s) e validado(s), os clientes terão direito a 
receber 1 (um) Número da Sorte para concorrer a 15 (quinze) vales-compras no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada.

3. Cadastro: o consumidor deverá efetuar o cadastro de seus dados pessoais 
(nome completo, CPF, data de nascimento, número de celular com DDD e 
e-mail) em um dos 2 meios de cadastro disponibilizados pelo Shopping (Prizor 
ou Totem). Os dados pessoais serão utilizados para comprovar a titularidade 
do Participante, mediante consulta na Receita Federal do Brasil. Realizado o 
cadastro na promoção, o Participante poderá cadastrar os comprovantes fiscais 
de compra realizadas no período de participação da promoção. Somente serão 
aceitos comprovantes fiscais de compra com CPF do titular do cadastro ou 
sem CPF, não sendo aceitos, portanto, comprovantes com CPF de terceiro(s) 
ou CNPJ. O consumidor deverá enviar uma foto legível de cada cupom/nota 
fiscal que permita a identificação do CNPJ do estabelecimento Participante 
emitente, endereço, a data de emissão (data da compra), número do cupom 
fiscal e o valor total da compra. Para fins de cadastro no Totem, no último dia de 
participação, 13/6/2021, serão atendidos apenas os Participantes que entrarem 
na fila até às 20h. O cadastro no Aplicativo poderá ser realizado a partir das 
10h da data inicial, até as 20 da data final de participação. Os valores inferiores 
a R$300,00 poderão ser somados até que atinjam o valor para recebimento 
do Número da Sorte para participação do sorteio. Os comprovantes fiscais de 
compra somente poderão ser cadastrados 1 (uma) única vez, em quaisquer dos 
meios de cadastro, sob pena da perda do cadastro do comprovante que estiver 
excedente. Os consumidores deverão guardar todos os comprovantes fiscais 
de compras originais cadastrados nesta promoção, sendo certo o Shopping 
poderá solicitar a apresentação destes, a qualquer tempo para validar a 
participação e/ou contemplação.

4. Números da Sorte adicionais: (i) A cada R$ 300,00 em compras, realizadas 
de 2ª a 5ª feira, exceto feriados, os Participantes receberão 2 Números da Sorte 
adicionais, podendo o cadastro ser efetuado em qualquer dia da semana; (ii) 
R$ 300,00 em compras, cadastradas no aplicativo Prizor, o Participante terá 
direito a 02 Números da Sorte adicionais; e (iii) cadastros efetuados pelo Totem 
não darão direito ao Número da Sorte adicional, sem prejuízo, entretanto, dos 
Números da Sorte adquiridos na condição padrão e dos Números da Sorte 
dispostos nos itens (i) e (ii).

5. Sorteio: dia 16/6/2021, de acordo com o resultado de Extração da Loteria 
Federal.

6. Apuração: dia 17/6/2021, as 10h, na sede do Maxi Shopping Jundiaí. 
Após todas as validações, os nomes dos Participantes contemplados com os 
vales-compras serão divulgados no site www.maxishopping.com.br e nas suas 
redes sociais e ficarão disponíveispara consulta por até 30 dias após o término 
da Promoção.

7. Prêmios: 15 vales-compras no valor unitário de R$ 5.000,00 cada, entregues 
por meio de cartão pré-pago, sem função saque, a serem utilizados nas lojas 
participantes do Shopping.

8. Entrega dos Prêmios: Os prêmios serão entregues aos ganhadores livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames, no prazo de até 30 dias 
corridos, contados da data da apuração, nas dependências do Shopping.

9. Tratamento dos Dados Pessoais: Os dados pessoais dos Participantes serão 
tratados com fim específico de executar a presente promoção, nos termos da 
Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018).

10. Autorizações: o Participante autoriza o Shopping utilizar seu nome, imagem, 
e som de voz para fins de divulgação da promoção, por 12 meses contados da 
data da apuração.

11. Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: (i) 
comprovantes fiscais de compras não originais, ilegíveis, rasurados ou que 
tenham quaisquer modificações (ii) notas fiscais emitidas em nome de pessoa 
jurídica; (iii) comprovantes isolados de pagamento com cartão de crédito, débito 
e/ou pré-pago; (iv) comprovantes relativos à aquisição de garantia estendida; 
(v) a aquisição de vales viagens, cartões presentes ou similares; (vi) contratos 
de compra e venda de pacotes de viagem sem a devida apresentação do 
comprovante de pagamento, ainda que da 1ª parcela; e (vii) comprovantes fiscais 
relativos à compra dos produtos descritos no artigo 10 do Decreto nº 70.951/72, 
incluindo medicamentos e bebidas alcoólicas. Também não serão aceitos 
nessa promoção, os cupons de compras de vales-presentes ou produtos em 
lista de casamento, sendo somente aceitas as notas fiscais que são emitidas 
com a retirada da mercadoria, a partir do crédito adquirido por meio da lista de 
casamento ou vale presente, desde que a emissão e apresentação esteja dentro 
do prazo da promoção. Por fim, a Promotora não aceitará os comprovantes 
fiscais de compras emitidos pelas lojas e/ ou quiosques não aderentes a 
esta promoção, que não contenham endereço no Shopping; assim como os 
comprovantes referentes ao estacionamento, serviços bancários, correio, casa 
lotérica, casa de câmbio, jogos eletrônicos, cinema e bomboniére.

12. Não poderão participar direta ou indiretamente: as pessoas jurídicas, as 
pessoas físicas menores de 18 anos, pessoas não residentes no Brasil, os lojistas, 
funcionários e proprietários de lojas e/ou quiosques, situados nas dependências 
do Maxi Shopping Jundiaí, de forma direta ou indireta, os sócios diretores 
e prepostos, acionistas, gerentes, empregados, empregados contratados e 
terceirizados, temporários ou free-lancers das seguintes empresas: Maxishop 
Administração e Participações S.A., do Condomínio Maxi Shopping Jundiaí, 
Gemaxi Administração e Construções Ltda., da Associação dos Lojistas do 
Maxi Shopping Jundiaí e de todos os estabelecimentos localizados no interior 
do Shopping; Desafio Assessoria Publicitária Ltda Epp, CRMALL Sistema de 
Informação de Marketing, Intranet Mall Sistemas S.A., CGA – Serviços de 
Informática Ltda – ME, SG Assessoria em Comunicação S/S Ltda., da assessoria 
M.Godoy Consultoria Jurídica em Comunicação Publicitária, bem como todos 
os fornecedores em contrato com o Shopping ou que contemplem contrato 
de serviços para esta promoção.

*Antes de participar, consulte o Regulamento completo, a relação das lojas 
e quiosques Participantes no site www.maxishopping.com.br, no aplicativo 
Prizor e no Balcão de Trocas localizado no 1º Piso, do Maxi Shopping 
Jundiaí. Certificado de Autorização SECAP/ME nº 04.013159/2021. Imagens 
ilustrativas. GUARDE SEUS CUPONS FISCAIS. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.


