
REGULAMENTO PARA COLOCAR NO VERSO DO CUPOM 

REGULAMENTO: A promoção de “Aniversário 2019” da Rede Colorado Supermercados é válidas para 

consumidores pessoas físicas residentes e domiciliados na cidade de Miguelópolis/SP, que realizarem compras 

no período de 26/07/19 a 31/08/19. O participante receberá 01 (um) cupom de participação para cada 

R$50,00 (cinquenta reais) em compras, não sendo obrigatório no mesmo ticket (cupom fiscal). A cada 03 (três) 

produtos adquiridos participantes da promoção (lista na loja, e indicado nos produtos) o participante terá 

direito a cupons em dobro, desde que a soma dos cupons seja de valor superior a R$50,00 (cinquenta reais). 

Ao receber o cupom de participação, o interessado deverá preenchê-lo com seus dados pessoais obrigatórios 

(nome completo, endereço completo, CPF, RG e onde realizou suas compras) e depositar na urna localizada na 

loja onde realizou suas compras até às 18h00 do dia 31/08/2019, sendo que após esse horário, nenhum 

cupom será recebido ou depositado na urna. O sorteio será realizado dia 31/08/2019 a partir das 19h00. Serão 

sorteados 22 (vinte e dois prêmios) em toda a promoção, sendo: 

Quantidade de Prêmios Discriminação de cada Prêmio 

01 (uma) Panela Elétrica Cadence 

05 (cinco) Jogos de Jantar Biona com 20 Peças 

01 (uma)  Churrasqueira Rodeor Mor 

01 (uma) Moto Elétrica Infantil Bandeirante X Cross 

01 (um) Televisor Semp Toshiba 39” 

01 (um) Televisor Smart LG 43” 

10 (dez) Vale Compras do Colorado de R$100,00 cada 

02 (duas) Motos Susuki DK 150cc 

Os prêmios não poderão ser convertidos, total ou parcialmente de forma diferente da citada acima. Os 

prêmios serão sorteados na sequência informada no quadro acima. O simples depósito do cupom por parte do 

concorrente implica em aceitação tácita do regulamento da promoção. A divulgação dos ganhadores será feito 

através de contato por telefone, pessoalmente e até em listas nas lojas, site 

(www.supermercadocolorado.com.br)  e mídias sociais do Colorado Supermercados no prazo de até 05 (cinco) 

dias após o sorteio. Os prêmios são pessoais e intransferíveis, e serão entregues, sem ônus,  nas lojas do 

Colorado ou no domicilio do contemplado, no prazo de máximo de 10 (dez) dias a contar da apuração. O 

participante contemplado deverá apresentar e fornecer no ato da entrega do prêmio, cópia do seu RG e do 

CPF, bem como assinar o recibo. Os participantes ganhadores ou seus responsáveis concordam em ceder neste 

ato dos direitos de uso de sua imagem e som de voz, sem qualquer ônus para o requerente, para uso exclusivo 

na divulgação desta promoção por prazo indeterminado. Confira o regulamento completo nas lojas do 

Colorado Supermercados. 

 

 

 

http://www.supermercadocolorado.com.br/

