
Quer realizar seus desejos e os desejos 

da sua mãe? Então participe da 

promoção DESEJOS DE MÃE e concorra a 

um vale compras de R$ 5 000,00. 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 
 

1 – A Cada R$ 100,00 em compras o cliente tem direito a um cupom para participar da 

promoção. Quanto maior o valor da compra maior as chances de ganhar. 

2 - Será sorteado um vale compras no valor de  R$ 5 000,00 no dia 27/05/17 às 16h.  O 

sorteio será realizado na filial de Itapetininga com transmissão ao vivo pelo facebook. 

3 – Será um ganhador para toda a rede. NÃO será realizado um sorteio em cada filial.  

4 – O ganhador deve ter idade igual ou superior a 18 anos e deve retirar o prêmio 

mediante a apresentação de documento original com foto. 

5 - O cliente que efetuou a compra receberá um vale compras de R$ 2 500,00 e a mãe 

do cliente também receberá um vale compras no valor de R$ 2 500,00. Sendo o prêmio 

total no valor de R$ 5 000,00.  

6 - Caso o cliente opte em não beneficiar a mãe, ele poderá eleger alguém de sua 

preferência para receber o vale compras de R$ 2 500,00. O beneficiado deve ter idade 

igual ou superior a 18 anos. 

7 – Caso o ganhador não deseje beneficiar ninguém com o vale  compras de R$ 2 

500,00, o mesmo só poderá retirar um vale compras no valor de R$ 2 500,00. Não 

sendo o prêmio de caráter acumulativo.  

8 – O valor do vale compras deve ser trocados por produtos de moda e /ou lar em uma 

das filiais da Sinhá Moça. Não sendo permitida sua troca por valor monetário, ou 

utilização em outro estabelecimento comercial. 

9 – Promoção válida de 26/04/17 a 27/05/17. A data limite para entrega do cupom nas 

urnas é no dia 15/05/17. Cupons entregues após esta data serão desconsiderados. 

                                                   

                                                                           

 

                                                                                        VESTE VOCÊ, SUA FAMÍLIA, SUA CASA. 


