1. VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO:
1.1 A promoção “Clinomax Te Deixa Motorizado”, é realizada pela empresa
Clinomax Comércio de Alimentos Ltda, Cnpj 35.520.854/0001-83 e sorteará
uma Moto Elétrica Scooter Eletrica Moto Chopper 1500w Bateria De Lítio.
A promoção terá vigência da data do dia 22 de fevereiro de 2021 até dia 14 de
Maio de 2021. O sorteio será realizado no dia 14 de Maio de 2021 ás 18h00 ao
vivo no Programa Tarobá Urgente da TV Tarobá em Londrina - PR e no
instagram oficial da empresa @clinomaxoficial.
2. COMO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO:
2.1 Poderá participar desta promoção qualquer pessoa que adquirir algum
produto da Empresa Clinomax: sendo eles, Clinomax Life, Clinomax Power,
Clinomax – Inibidor de Apetite, Clinomax Hair Liss, ClinoDog, ClinoClean. Na
compra, será entregue um cupom contendo o número que deverá ser
cadastrado através do site www.clinomax.com.br ou
http://promocaoclinomax.com.br/ para validação do cupom na promoção.
Segue Exemplos: Uma compra de 5 produtos, o cliente receberá 5 cupons. Se
o mesmo quiser 6 cupons deverá efetuar a compra de 6 produtos e assim por
diante.
2.2 O participante deverá preencher o formulário Corretamente, com nome
completo, e-mail, CPF, Nº do cupom fiscal da compra e o número válido de
telefone para contato.
2.3 A promoção e válida para todo Território Nacional.
2.4 É valido para esta promoção O Nº de cupom fiscal da data da vigência do
começo da promoção dia 22/02

3 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO E RESULTADO:
3-1 A Promoção será divulgada através do programa Tarobá Urgente, Tarobá
Notícias da TV Tarobá, Londrina PR, e nas redes sociais, Internet e outros
meios, a critério da Clinomax.
3.2 O resultado da promoção, com o nome e número de sorte do ganhador,
será publicado nas redes sociais da Clinomax, além de noticiada nos
programas Tarobá Urgente e Tarobá Notícias da Tv Tarobá,Londrina PR.
3.3 O contemplado autoriza as empresa Promotora a utilizar o seu nome,
imagem, som de voz, direitos de propriedade intelectual e de personalidade, de

forma gratuita, em caráter, irrevogável, irretratável e universal, pelo prazo de 1
(um) ano, contado da data de apuração, para divulgação da presente
Promoção, em todo território nacional, em todos os meios de comunicação,
incluindo, mas sem se limitar a: televisão, jornal, rádio, revista, mídia exterior,
Internet, rede sociais, lojas, entre outros, não significando, implicando ou
resultando em qualquer obrigação de divulgação ou de remuneração adicional.

4 ENTREGA DO PRÊMIO:
4-1 A partir dos dados informados no cadastro, o sorteado será notificado
através de e-mail, ou contato por telefone visando a providência de entrega do
prêmio de acordo com a necessidade do contemplado, porém os custos da
entrega serão de responsabilidade do sorteado.
4-2 O prêmio será entregue ao contemplado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data do sorteio. Passado este prazo o sorteado perderá o
prêmio.
4-3 Neste momento, o contemplado deverá assinar o Termo de Recebimento e
Quitação do Prêmio, apresentar seu CPF e RG e CUPOM participante da
Compra.
4-4 É de responsabilidade do Ganhador a retirada do prêmio, assim como toda
documentação, taxas, custos com deslocamento, estadia e todos os custos
relacionados a retirada do mesmo;
4-5 Importante: O prêmio é pessoal e intransferível, não responsabilizando as
empresas Promotoras por eventuais restrições que o contemplado possa ter
para usufruí-lo ou danos e prejuízos decorrentes do efetivo uso do prêmio.
4-6 Em nenhuma hipótese, será permitido ao contemplado realizar a troca de
seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro.
4-7 A participação na presente Promoção implica na aceitação total e irrestrita,
bem como o reconhecimento integral de todas as disposições do presente RG,
não cabendo aos Clientes qualquer tipo de recurso. A Empresa não poderá ser
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundos da utilização do
prêmio, tampouco possuem qualquer responsabilidade por quaisquer atos
praticados pelos Participantes no período de usufruto do prêmio.
4-8 A Promotora preza pela privacidade dos consumidores e utiliza os dados
pessoais coletados somente para fins relacionados à presente promoção,
especificamente para a identificação dos participantes e o posterior contato
com os participantes vencedores, de modo a possibilitar a entrega do prêmio.

