
REGULAMENTO PROMOÇÃO NATAL PREMIADO GEAGRO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA PROMOTORA 

Razão Social Agrogarcia Insumos Agrícolas Ltda. 

Nome Fantasia: Geagro 

CNPJ: 06.933.748/0001-23 

Endereço: Avenida Ipiranga, 1538 – Santana – Três Pontas/MG 

Telefone: 35 3265-7292 

E-mail: marketing@geagro.com.br 

Site: www.geagro.com.br 

2. NOME DA PROMOÇÃO 

Natal Premiado Geagro 

3. MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

Sorteio. 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Clientes consumidores da Geagro 

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

Do início do horário comercial do dia 02 de dezembro até o dia 20 de dezembro 

6. DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO 

A partir de 2 de dezembro de 2019 até 20 de dezembro de 2019, sendo que a distribuição do elemento 
sorteável se encerrará no dia 20 de dezembro, sorteio realizado dia 24 de dezembro. 

7. PARTICIPANTES 

Participam desta promoção quaisquer pessoas físicas residentes em todo o território nacional e 
internacional, que cumprirem com os termos e condições estabelecidas neste regulamento. 

8. PRODUTOS E SERVIÇOS OBJETOS DA PROMOÇÃO 

Compra de produtos acima do valor de R$200,00 (duzentos reais), preenchimento de cupom com os 
dados corretos para sua identificação e depósito do mesmo em uma loja da rede Geagro no período 
descrito para participação da promoção. O máximo de cupons permitidos por participante são 10 cupons. 

9. QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS 

Quantidade Total: 1 TV de 55 polegadas. 
Detalhamento: Aparelho televisor tela plana de 55’’ (com especificações a serem decididas pela 
empresa). 

Total de prêmios distribuídos: 01 (um) 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

10. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 

Para participar é necessário realizar compras com valor superior a R$ 200,00 em uma das lojas da 
Geagro dentro do período de 02 de dezembro a 20 de dezembro de 2019, preencher o cupom com os 
dados corretos e depositá-lo na loja dentro do período pré estipulado. 

a) Qualquer inscrição realizada fora do período disposto acima, estará imediatamente desclassificada. 

b) A presente promoção é aberta ao público em geral, podendo participar as pessoas Físicas, residentes 
em todo o território nacional e internacional, que cumprirem com os termos e condições estabelecidas 
neste regulamento. 



c) Todos os consumidores deverão Ler e aceitar este Regulamento, por tal ato submetendo-se de forma 
irretratável e irrevogável a todos os respectivos termos e condições. 

11. DATA, E LOCAL DO SORTEIO 

Dia 24 de dezembro de 2019. Avenida Ipiranga, 1538 Santana – Três Pontas/MG 

13. FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO(S) CONTEMPLADOS 

O resultado do concurso, com o nome do contemplado será divulgado de acordo com a escolha dos 
proprietários da empresa da qual não se encarregará de entregar o prêmio (o ganhador necessitará retirar 
o prêmio). 

14. CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Objetivando divulgar a promoção, a Empresa promotora utilizará os seguintes veículos de comunicação: 
Redes sociais, Pontos de Venda, aplicativos de mensagens, website. 

15. FICA RESTRITO A EMPRESA PROMOTORA QUALQUER ALTERAÇÃO DOS TERMOS DO 

REGULAMENTO. 


