Promoção “SUA COMPRA RENDE MUITO COM OMO”
FAQ
1. Quem pode participar da promoção?
A presente promoção é aberta a toda e qualquer pessoa física com idade igual ou superior a 18
(dezoito) anos, residente e domiciliada no estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe, de
acordo com as condições previstas neste regulamento.
2. Até quando posso participar?
No período entre o dia 08 de setembro de 2021 até o dia 30 de setembro de 2021
3. Como faço para participar da promoção?
Para participar da promoção “Sua Compra Rende Muito com OMO”, os clientes deverão efetuar
compra a partir de R$ 20,00 (vinte reais) em produtos lava roupas OMO em pó e/ou liquido na Rede
GBarbosa (Hiper e Super) participantes da promoção, em seguida os interessados em participar da
promoção, deverão publicar em seu perfil (Feed) no Instagram e/ou Facebook uma foto com o produto
participante adquirido, respondendo de forma criativa na legenda “O que não pode faltar na sua
lavagem perfeita? ” Marcando a hashtag #LavagemPerfeitacomGbarbosa e a página oficial do
GBarbosa da referida rede social. O perfil e a publicação obrigatoriamente deverão estar em modo
público até a data da apuração.
4. Qual será a premiação?

30 (trinta) Lava Roupas da marca Consul, modelo CWB09 9Kg BCA, no valor de R$ 1.639,00.
5. Sou colaborador posso participar da Promoção “SUA COMPRA RENDE MUITO COM OMO”?
Não. Não poderão participar da promoção: pessoas jurídicas, sócios, diretores, administradores ou
empregados das Promotoras e aderentes ou ainda de quaisquer empresas diretamente envolvidas com
esta promoção e seus respectivos funcionários. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser
acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da campanha.

6. Posso substituir o prêmio da máquina pelo valor em dinheiro?
Não. É proibida a conversão do prêmio em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do
Decreto

70951/72.

7. Qual a forma de contato do GBarbosa com os pré-selecionados?
Os participantes pré-selecionados (finalistas) pela comissão julgadora será informado a respeito da
pré-seleção através do Direct Messenger do Instagram e/ou Facebook oficiais do GBarbosa.
8. Após o primeiro contato quais informações serão solicitadas?
Nome completo/endereço/telefone e foto do RG.
9. Qual o prazo para o cliente pré-selecionado dá retorno?
Os clientes pré-selecionados terão 72h para enviar as informações e documentos solicitados.
10.Em algum momento o GBarbosa vai solicitar o envio de meus dados bancários e/ou de
Cartão de crédito?
Em hipótese alguma serão solicitados dado bancário e/ou cartão de crédito ou débito, senha de acesso
ou dados de acesso a contas pessoais ou de terceiros.
11.Como o cliente receberá o prêmio?

Os prêmios serão entregues aos respectivos contemplados em seu na loja GBarbosa mais próxima da
sua residência.
12.Qual o prazo para receber o prêmio?
Até 30 (trinta) dias a contar da data da apuração de acordo com o Decreto 70951/72 – Artigo 5º.
13. Existe um limite de participação?
Os interessados na promoção poderão participar quantas vezes desejarem, desde
postem/publiquem conteúdos diferentes, podendo ser contemplado apenas uma vez por período.

que

14. Quais os períodos de participação?

Período de Participação
08/09/2021 ás 00:00 a 11/09/2021 às 23:59
12/09/2021 às 00:00 a 18/09/2021 às 23:59
19/09/2021 às 00:00 a 25/09/2021 às 23:59
26/09/2021 às 00:00 a 30/09/2021 às 23:59

15.Como esclareço minhas demais dúvidas?
Para atendimento de demais dúvidas favor entrar em contato com SAC GBarbosa através do
telefone 0800 720 1111 ou e-mail sac@gbarbosa.com.br.

