
             

REGULAMENTO PROMOÇÃO 

COMPRE GANHE DIVERSÃO – SHOPPING WEST PLAZA 

 

 

 

1. A Promoção “Compre Ganhe Diversão” é realizada pela Associação dos Lojistas do West Plaza Shopping, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 67.983.940/0001-19, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Franscisco Matarazzo, s/n, CEP 05.001-000, e visa contemplar os clientes/consumidores que realizarem 

compras nos estabelecimentos comerciais do Shopping West Plaza durante o período de 15/07/2022 a 

31/07/2022, com finalidade comemorativa das Férias de Julho de 2022. 

 

2. Poderão participar da promoção “Compre Ganhe Diversão” qualquer cliente/consumidor pessoa física do 

Shopping, maior de 18 anos, residente e domiciliado em território nacional, que apresente no balcão de troca 

disponibilizado pelo Shopping, denominado como “Espaço Cliente”, localizado no Bloco C, 1º Piso, do Shopping 

West Plaza, documento com foto acompanhado de R$ 100,00 (cem reais) em notas ou cupons fiscais de 

compras realizadas nos estabelecimentos comerciais do Shopping West Plaza (“PARTICIPANTE”), conforme os 

critérios deste regulamento.  

 

3. A cada nota ou cupom fiscal apresentados com pelo menos R$ 100,00 (cem reais) em compras, ou a cada 

conjunto de notas ou cupons fiscais apresentados que, somados uma única vez, totalizem R$ 100,00 (cem reais) 

em compras, o cliente/consumidor terá direito a 1 (um) “Vale Diversão”, desde que atendidas as condições 

adiante dispostas. 

 

4. As notas e/ou cupons fiscais com valores inferiores a R$ 100,00 (cem reais) poderão ser somadas até 

completarem a quantia necessária para a troca prevista nesta promoção, sendo o eventual saldo 

desconsiderado. 

 

5. Um mesmo cupom fiscal, ainda que supere mais de uma vez o valor de R$ 100,00 (cem reais), só poderá ser 

utilizado uma única vez, dando direito a um único Vale Diversão, sendo o eventual saldo também 

desconsiderado. 

 

6. As notas/cupons fiscais são intransferíveis. A sua troca pelo Vale Diversão deverá ser realizada 

pessoalmente pelo consumidor/cliente titular da compra. Portanto, não será efetuado o cadastro, tampouco a 

troca da(s) nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) pelo Vale Diversão, se as notas fiscais e/ou cupons fiscais 

apresentados estiverem em nome de terceiros, mesmo que o cliente/consumidor apresente os documentos 

originais do titular da nota fiscal e/ou cupom fiscal. 

 

7. A promoção terá duração de 15 (quinze) dias, no período de 15/07/2022 a 31/07/2022. As trocas serão 

realizadas no Espaço Cliente, no período de 15/07/2022 a 31/07/2022, de segunda a sábado, das 10h00 às 

22h00 e aos domingos, das 12h00 às 20h00.  

 

8. Em caso de alteração no horário de funcionamento do Shopping, o Espaço Cliente funcionará de acordo 

com o novo horário de funcionamento estabelecido. 

 

9. Para efeito de encerramento do horário de troca dos vales objeto desta promoção, será considerado 

válido o horário dos computadores do Espaço Cliente.  

 

10. Cada PARTICIPANTE que realizar a troca dos cupons ou notas fiscais receberá, a título de brinde, 01 

“vale diversão”, limitado a 04 (quatro) vales por inscrição de CPF. O PARTICIPANTE poderá escolher entre os 

vales disponíveis e deverá seguir as regras de uso estabelecidas por cada operação (estabelecimento 

participante).  



             

 

11. Não serão aceitas nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) e/ou comprovantes de compras ilegíveis, rasurados 

ou que tenham quaisquer modificações, bem como comprovantes isolados de pagamento com cartão de crédito 

e/ou débito; notas fiscais e/ou cupons fiscais relativos à compra de armas, munições, explosivos, fogos de 

artifício ou de estampido; medicamentos, bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados e os tíquetes para 

exibições cinematográficas, conforme artigos 10 e 13 do Decreto n.º 70.951/72. 

 

12. Ainda, não serão aceitos, para fins de participação nessa promoção, os cupons e/ou notas fiscais 

emitidos: pelo estacionamento do Shopping West Plaza, pela Casa de Câmbio, pela Casa Lotérica ou aqueles 

referentes a serviços bancários. Também não serão aceitos os cupons/notas fiscais de estabelecimentos de fora 

do Shopping West Plaza. 

 

13. A apresentação de 02 (duas) ou mais notas/cupons fiscais de um mesmo estabelecimento comercial não 

será permitida se: (i) referidas notas/cupons fiscais tiverem sido emitidas sequencialmente ou (ii) referidas 

notas/cupons fiscais tenham sido emitidas no mesmo dia, ainda que não sequencialmente. 

 

14. Cada PARTICIPANTE terá direito a 04 (quatro) vales por inscrição de CPF. O vale não poderá ser 

convertido em dinheiro ou qualquer outra mercadoria/produto. 

 

15. As notas/cupons fiscais poderão ser trocadas uma única vez. Assim, para identificação das notas e 

cupons fiscais já utilizados, o PARTICIPANTE, desde já, concorda que, no momento de sua apresentação no 

Espaço Cliente, as respectivas notas e cupons fiscais serão carimbadas. Não terão validade, para fins de troca, 

as notas/cupons fiscais com data de emissão anterior a 14 de julho de 2022 ou posterior a 31 de julho de 2022. 

 

16. No último dia da promoção, dia 31/07/2022, todos os cadastros e as trocas serão realizados 

somente para os PARTICIPANTES que entrarem na fila no Espaço Cliente até as 20h00. O controle será 

realizado por funcionários designados pelo Shopping West Plaza que, com a utilização de uma fita de 

isolamento, individualizará o último PARTICIPANTE na fila. 

 

17. Após a retirada do vale, não será permitida a devolução ou troca, em hipótese alguma. 

 

18. Serão disponibilizados pelas operações aqui indicadas os seguintes Vales Diversão: (1) AZE GAMES: 

crédito de R$ 20,00 (vinte reais); (2) CINEMA CINEMARK: 1 (um) ingresso de cinema – válido para todos os 

filmes e horários, exceto salas 3D, XD, Prime e D-Box; (3) BOLICHE VILLA BOWLING: 30 (trinta) minutos de 

pista para 6 (seis) pessoas; (4) TEATRO WEST PLAZA: 1 (um) ingresso - limite de 3 (três) ingressos por sessão, 

consultar disponibilidade na bilheteria; e (5) YOUPLAY: 20 (vinte) minutos, sendo 01 (ingresso) vinculado ao 

CPF por dia (não cumulativo) - válido de segunda a sexta; (6) DESAFIO RADICAL: 30 (trinta) minutos de 

atração, sendo 01 (ingresso) vinculado ao CPF por dia (não cumulativo) - válido de segunda a quinta. 

 

19. Cada Vale Diversão só poderá ser utilizado pelo PARTICIPANTE uma única vez. Os vales só poderão ser 

utilizados no período de validade especificado no próprio vale. Após essa data, a validade dos vales expira, não 

havendo possibilidade de qualquer utilização pelo PARTICIPANTE. 

 

20. Além do prazo de validade, cabe ao PARTICIPANTE observar as regras de utilização constantes no Vale-

Diversão e neste regulamento. Não será permitida a utilização dos vales em condições diversas das que 

estiverem descritas nele próprio ou neste regulamento. 

 

21. A Associação e o Shopping West Plaza não se responsabilizam por qualquer dano ou prejuízo ocorrido no 

momento da utilização do vale diversão, devendo o PARTICIPANTE seguir as condições da operação participante 

para utilização do vale e procurá-la para resolver eventuais problemas. 

 



             

22. É vedada a participação dos sócios, diretores, acionistas, funcionários e colaboradores da Mandatária, 

das Lojas Participantes, das Empresas terceirizadas que prestem serviços ao Shopping West Plaza, dos 

estabelecimentos localizados nas dependências deste, não aderentes à campanha, e das prestadoras de serviços 

que se envolverem diretamente nos processos de planejamento, elaboração e execução desta promoção ou que 

por qualquer motivo tenham acesso aos comprovantes de compras. 

 

23. A participação na presente promoção implica a aceitação irrestrita de todos os itens do presente 

Regulamento. 

 

24. Na hipótese de a Promoção “Compre Ganhe Diversão” não se realizar na data estabelecida por 

problemas alheios à vontade da Associação e do Shopping West Plaza, não caberá aos clientes/consumidores 

qualquer tipo de indenização ou reembolso por parte da Associação e do empreendimento.  

 

25. Em razão de o estoque de vales a serem distribuídos por essa ação ser ilimitado, e em razão de a 

promoção não implicar qualquer sorteio ou operação semelhante a sorteios, concursos ou modalidades 

assemelhadas, não envolvendo o fator sorte ou o fator competitivo em sua mecânica, o Shopping encontra-se 

dispensado de solicitar autorização na Secap/ME, dela não dependendo para a realização da promoção, sendo 

ainda dispensado de posterior prestação de contas, conforme estabelecido na Lei nº. 5.768/71, regulamentada 

pelo Decreto nº. 70.951/72, bem como com base na Portaria/ME nº. 41/2008 e na Nota Informativa SEI/ME nº. 

11/2018. 

 

26. Os PARTICIPANTES concordam, desde já, com a utilização gratuita da sua imagem e voz para 

divulgação da promoção, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para a Associação e/ou ao Shopping West 

Plaza. Tal concessão terá prazo de até 01 (um) ano a partir da data final da promoção. Os dados fornecidos 

pelos PARTICIPANTES serão de sigilo da Associação e do Shopping West Plaza. 

 

27. Os PARTICIPANTES, desde já, têm ciência e concordam que eventuais dados fornecidos para cadastro 

serão acessados somente por colaboradores devidamente autorizados da Associação e do Shopping West Plaza, 

respeitando os princípios contidos na Lei Geral de Proteção de Dados, sempre com o objetivo de execução e 

operacionalização desta Promoção, além do compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade, de 

acordo com este Regulamento e legislação pertinente. 

 

28. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos PARTICIPANTES deverão ser, 

preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores cujas decisões são soberanas e irrevogáveis.  

 

29. As partes elegem o foro da Cidade de São Paulo como competente para dirimir quaisquer questões 

oriundas deste Regulamento. 

 

 

São Paulo, 11 de julho de 2022. 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO WEST PLAZA SHOPPING 

 

 


