
REGULAMENTO  

PROMOÇÃO “VERÃO NOVO MIX 2021” 

 

A promoção “Verão Novo Mix 2021” será realizada pelo Novo Mix Atacado de Alimentos LTDA, 

CNPJ 27326415/0001-06, em todas as lojas da Rede Novo Mix, localizadas nas cidades de 

Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.  

 

1. PARTICIPAÇÃO: Ao adquirir R$100,00 (cem reais) em compras o cliente terá direito a 01 

(um) cupom para concorrer a vale-compras no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta 

reais).  

1.1. Não poderão participar da promoção os funcionários e membros da diretoria da 

realizadora do sorteio. 

 

2. SORTEIO: Os sorteios serão realizados nas lojas da Rede Novo Mix nos dias 30 de janeiro 

e 27 de fevereiro de 2021, a partir das 14h. 

2.1. Cada CPF só poderá ser sorteado UMA vez a cada dia de sorteio. 

2.2. Os cupons sorteados não devem ser inseridos novamente na urna.  

2.3. Os cupons não sorteados no primeiro dia de sorteio serão mantidos na urna para 

o sorteio seguinte.  

2.4.  No dia 27 de fevereiro de 2021, último dia de sorteio, os cupons poderão ser 

inseridos na urna até as 12:00h. 

 

3. PREMIAÇÃO: Serão sorteados cupons vale-compras no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) cada, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em 

vale-compras, que serão distribuídos entre todas as lojas das redes, situadas em Camaçari, 

Lauro de Freitas e Salvador. 

3.1. O vale-compras no valor de R$250,00 (duzentos e cinquentas reais) é exclusivo 

para compras na Unidade Novo Mix que for sorteado. 

3.2.  Cada loja da Rede Novo Mix, sorteará o total de 04 (quatro) cupons ao longo de 

02 (dois) dias de sorteio mencionados no parágrafo anterior. 

 

4. ENTREGA DA PREMIAÇÃO: A loja entrará em contato com o cliente sorteado utilizando os 

meios de comunicação informados no preenchimento do cupom. 
4.1. Cupons preenchídos de forma ilegível serão automaticamente desclassificados e 

um novo sorteio será realizado. 

4.2. O cliente terá o prazo de 08 (oito) dias para utilizar o vale-compras sorteado na 

Loja Novo Mix onde ocorreu o sorteio. 

4.3. O vale-compras poderá ser usado somente na loja onde foi sorteado. 

 

5. USO DE IMAGEM: Ao participar da promoção, o cliente concorda com a utilização de seu 

nome, imagem e som nos canais de comunicação da Rede Novo Mix. 


