Regulamento 214 dias de lavagem grátis
Com o intuito de estimular e retribuir o aumento do ticket médio no ato do
abastecimento dos seus consumidores finais, POSTO DE COMBUSTÍVEIS 214 SUL LTDA,
a seguir identificada como “POSTO 214 SUL”, inscrita no CNPJ sob o nº
08.355.825/0001-30, com sede à SHCS 214 Bloco A PAG nº 20, Brasília, Distrito Federal
– DF, institui através deste Regulamento a ação 214 dias de lavagem grátis, conforme
os termos e condições a seguir:

1 - DEFINIÇÕES E SIGNIFICADOS:
1.1.

214 dias de lavagem grátis, com prazo de vigência determinado
mensalmente, que permite aos seus Participantes concorrerem através de
sorteio ao prêmio 214 dias de lavagem Comb-Out premium grátis.

1.2.

Urna de acrílico é o local onde acumulará os cupons para serem sorteados o
prêmio.

1.3.

Participante é qualquer pessoa física, que possua no mínimo 18 anos
completos, que adquire gasolina comum ou aditivada no Posto 214 Sul a preço
de painel (preço público); sendo vedada a participação de colaboradores/sócios
ou terceirizados de empresas estabelecidas no local do Posto 214 Sul e de
quaisquer prestadores de serviço ligados a operação da empresa. São
impedidos de participar os assinantes do clube de combustíveis, clube CombOut, programa de fidelidade ou pessoas que optarem pelo preço diferenciado
ou outras promoções do Posto 214 Sul.

1.4.

Cupom é o documento que será inserido na urna para realização do sorteio. O
participante tem direito a um cupom a cada R$150 (cento e cinquenta reais) em
consumo de combustíveis, produtos automotivos da pista de abastecimento ou
lavagens Comb-Out.

1.5.

Prêmio Principal será para o único sorteado mensal: 214 dias de lavagem
grátis do procedimento Comb-Out Premium.

1.6.

Site, mídia social e e-mail serão os meios principais de divulgação da ação,
do regulamento e atualizações. (www.posto214sul.com.br/214-dias-delavagem-gratis)

1.7.

Nome, telefone e e-mail é a identificação do cliente e confirmação da
presença do mesmo para participar do sorteio.

1.8.

Data de validade desta ação será amplamente divulgada no site, nas mídias
sociais e no site www.posto214sul.com.br

1.9.

Sorteio será realizado através de uma live no Instagram e publicado no
youtube. Para mais informações acesse: www.posto214sul.com.br

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO FIDELIDADE

2.1.

A participação é restrita aos motoristas que adquirem acima ou igual a R$150
em Comb-Out, produtos da pista de abastecimento e combustíveis.

2.2.

O sorteio se reserva o direito de estipular, para a inscrição dos Participantes,
dados cadastrais obrigatórios, e ainda, eventualmente, solicitar documentos
comprobatórios de tais dados.

2.3.

Ao receber o Cupom da ação 214 dias de lavagem grátis, o Participante aceita
este Regulamento, integralmente e sem ressalvas, aceitando inclusive o
recebimento de e-mails promocionais, SMS, ou malas diretas relacionados às
atividades do Posto 214 Sul e de seus Parceiros nesta ação.

3 - ACÚMULO DE CUPONS
3.1.

Só serão disponibilizados os cupons nas datas de abertura e encerramento da
ação de cada mês.

3.2.

O ganho de Cupons é ilimitado, seguindo a regra de que a cada R$150 se tem
direito a um cupom.

3.3.

Não haverá Cupom fracionado. A urna ficará disponível dentro da data ativa da
ação na pista de abastecimento do Posto 214 Sul.

3.4.

Tais regras poderão ser modificadas pelo Posto 214 Sul, a qualquer momento e
a seu exclusivo critério, antes de iniciar e após finalizar a ação de cada mês.

3.5.

As reclamações sobre essa ação, deverão ser apresentadas no prazo máximo
de 24 (vinte quatro) horas contados da realização da compra, devendo o
Participante apresentar o comprovante da operação, e a nota/cupom fiscal da
compra para o e-mail daniel@posto214sul.com.br

3.6.

A nota/cupom fiscal deve conter obrigatoriamente o CNPJ do Posto 214 Sul e a
data da compra, e o CPF do Participante. Caso o CPF não esteja impresso no
documento, o Participante deverá registrá-lo, antes de encaminhar a cópia
deste para solicitação do cupom.

4 - DO RESGATE DO PRÊMIO
4.1.

O resgate do Prêmio, é exclusiva pessoalmente no Posto 214 Sul, está
condicionada a conferência de documentos comprobatórios de titularidade.

4.2.

O prêmio será o cadastro da placa do veículo escolhida pelo Participante
sorteado. Somente a placa cadastrada terá direito aos 214 dias de lavagem
grátis.

4.2.

O Posto 214 Sul terá o prazo de até 30 dias para entrar em contato com o
participante e realizar o cadastro do veículo que obterá o prêmio.

4.3.

Após cadastrar a placa do veículo que terá os benefícios relacionado ao
participante premiado será autorizado somente uma única troca de placa
dentro dos 214 dias de lavagem grátis.

4.4.

O serviço de lavagem somente poderá ser realizado no Posto 214 Sul dentro do
horário e dia de funcionamento do serviço Comb-Out.

4.5.

Os 214 dias referidos na promoção são dias corridos e não é possível tornar
prorrogável ou suspenso.

4.6.

O prazo começa a contar a partir do momento da conferência e cadastramento
do documento do participante premiado.

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1.

A participação no Programa está sujeita ao cumprimento das condições
instituídas no presente Regulamento. Constatado o descumprimento de
qualquer regra pelo Participante, o POSTO 214 SUL se reserva o direito de
suspender de imediato o acesso do Participante as ações do Posto 214 sul.

5.2.

A suspensão ou cancelamento da ação independe de prévio aviso ao
Participantes, desde que haja o sorteio.

5.3.

Será excluído da ação e perderá o direito ao prêmio:

5.4.

O Participante que tenha prestado informações ou declarações falsas ao
POSTO 214 SUL;

5.5.

O Participante que, através de meios ilícitos, venha a desrespeitar
intencionalmente qualquer das regras deste regulamento, em benefício
próprio ou de terceiros;

5.6.

O Participante que comercializar o prêmio adquirido.

5.7.

O POSTO 214 SUL fixará as datas de abertura e de encerramento da ação
mensalmente em seu site.

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1.

Fica desde já esclarecido aos Participantes e a terceiros que o POSTO 214 SUL
se exime de qualquer responsabilidade quanto à impossibilidade de acesso ao
site da ação ou falha de funcionamento ou comunicação com o mesmo.

6.2.

O POSTO 214 SUL respeita a privacidade dos Participantes e se compromete a
manter os dados fornecidos pelos Participantes sob rígidos padrões de
segurança e confidencialidade, utilizando-os somente para os fins previstos no
nesta ação.

6.3.

Todos os dados pessoais coletados dos Participantes serão incorporados ao
banco de dados do POSTO 214 SUL e será autorizado desde já o recebimento
de e-mails automatizados.

6.4.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse Regulamento, fica eleito o foro
da Capital do país, Brasília.

6.5.

O presente Regulamento entra em vigor na data de seu registro em 28 de
setembro de 2021.

