REGULAMENTO
Promoção
“PROMOÇÃO COMPRE DELL E GANHE CADEIRA GAMER”
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Endereço: Avenida Industrial Belgraf nº 400
Industrial – Eldorado do Sul – RS - CEP 92.990-000
CNPJ/MF sob n° 72.381.189/0001-10
Serão promocionados os novos notebooks gaming da marca DELL Gaming conforme listados abaixo,
produzidos pela empresa Promotora, vendidos e entregues única e exclusivamente pelos sites
Americanas.com e Submarino.com.
G7-7588-A10B 8th Ci5 / 8GB / 1TB+8GB / GTX 1050Ti / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Branco / NBD
G7-7588-A20P 8th Ci7 / 8GB / 1TB+128GB / GTX 1050Ti / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Preto / NBD
G7-7588-A30P 8th Ci7 / 16GB / 1TB+256GB / GTX 1050Ti / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Preto / NBD
G7-7588-A40B 8th Ci7 / 16GB / 1TB+256GB / GTX 1060 / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Branco / NBD
G7-7588-A40P 8th Ci7 / 16GB / 1TB+256GB / GTX 1060 / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Preto / NBD
G3-3579-A10P 8th Ci5 / 8GB / 1TB / GTX 1050 / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Preto / NBD
G3-3579-A20P 8th Ci7 / 8GB / 1TB / GTX 1050Ti / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Preto / NBD
G3-3579-A30P 8th Ci7 / 16GB / 1TB / GTX 1050Ti / FHD / No ODD / Win 10 / McAfee 15M / Preto / NBD

1. DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO
1.1. O período de execução da presente promoção será válida das 10h00min do dia 6 de agosto até o dia 19 de
agosto de 2018 às 11h59min, sendo realizada em todo o território nacional através do
site http://compreeganhedellserieg.com.br
1.2. O período de elegibilidade para a presente promoção será das 10h00min do dia 6 de agosto de 2018
até o dia 19 de agosto de 2018 as 11h59min ou limitada a 120 unidades (horários de Brasília), o que ocorrer
primeiro. O período de cadastramento, para o recebimento da cadeira gamer, será das 10h00min do dia 6 de
agosto de 2018 até ás 11:59 do dia 26 de agosto de 2018.
2. DA ELEGIBILIDADE
2.1. Poderão participar desta promoção todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas em território nacional,
e que efetuem a compra, no período indicado no item 1.2, a compra de, ao menos, um dos produtos
promocionados, através dos sites submarino.com e americanas.com, conforme indicados no preâmbulo deste
Regulamento.
2.2. A Promotora poderá exigir, a qualquer tempo, os documentos necessários que comprovem a elegibilidade
do participante, sob pena de sua desclassificação da presente Promoção.
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2.3 Esta Promoção enquadra-se na modalidade "compre-ganhe", não implicando em qualquer tipo de concurso,
sorteio, vale-brinde ou operações assemelhadas e a entrega das chaves de acesso as assinaturas do Omelete Box
Premium independe de sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme
estabelecido na Lei 5.768/71 e Decreto nº 70.951/72.

3. DA DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Para receber a cadeira gamer, o cliente, após efetuar a compra de um dos produtos promocionados e receber
a nota fiscal do mesmo, deverá efetuar o seu cadastro na promoção através do
site http://compreeganhedellserieg.com.br no período compreendido entre às 10h00min do dia 6 de agosto de
2018 até as 11h59m do dia 19 de agosto de 2018 , informando: nome completo, RG, CPF, data de nascimento,
e-mail, um telefone de contato, endereço completo com CEP e indicar o número e foto da nota fiscal do produto
adquirido, CNPJ e nome da loja em que a compra foi realizada.
3.1.1. Para concluir o seu cadastro é necessário que o interessado dê o aceite em “Li e estou de acordo com o
regulamento da promoção”.
3.2.2. Caso o cliente não tenha êxito no seu cadastramento, será informado a ele o motivo do insucesso, na
mesma tela de cadastro, para que este possa ser corrigido.
3.2.3. Caso queira, o interessado poderá ganhar mais de uma cadeira gamer, bastando, para isso, adquirir novos
Produtos Promocionados no período de Promoção
3.2.4. O cliente deverá guardar consigo a nota/cupom fiscal do notebook adquirido e cadastrado para participação
na promoção, podendo, a critério da Promotora, ser desclassificado diante da recusa de apresentação caso esta
seja exigida.
3.2.5. Fica previamente determinado que para efeito de participação na presente Promoção serão aceitos
exclusivamente os cadastros de compras de produtos promocionados de Notas Fiscais eletrônicos, sendo
cancelados os com cadastros de compras realizadas de Notas Fiscais manuais. Também não terão validade para
esta promoção a Nota Fiscal com data de emissão fora do período de participação mencionado no item 1.2 e com
produto diversa do promocionados.
3.2.6. A empresa Promotora poderá, a qualquer tempo, verificar as participações e as compras realizadas pelos
clientes, a fim de esclarecer eventuais dúvidas relacionadas a tentativas e/ou indícios de fraude.
3.2.7. O fornecimento de informações falsas, incorretas, inválidas ou imprecisas no cadastro, que será feito por
meio do site da promoção, implicará na desclassificação do participante, a qualquer momento. Caso seja
constatada qualquer incongruência nos dados indicados pelo participante, o seu cadastro será cancelado e
nenhum prêmio será enviado.

Dell - Internal Use - Confidential

3.2.8. Fica esclarecido que os dados informados pelos clientes serão utilizados para a realização, condução e
conclusão da presente promoção. Os dados recebidos pela Promotora serão tratados conforme Politica de
Privacidade disponível em https://www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/policies-privacy.
3.3. Os clientes perderão o direito de receber a cadeira gamer em caso de fraude comprovada, participação
através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições
aqui previstas. Para efeito desse item, considera-se fraude a participação através do cadastramento de
informações incorretas ou falsas; a participação de pessoas não elegíveis conforme critérios aqui estabelecidos;
as participações que tenham sido efetuadas através de método robótico, automático, repetitivo, programado ou
similar.
3.4. Em momento algum a Promotora será responsável por cadastros atrasados, incorretos, inválidos ou
imprecisos, sendo tais causas, motivo de cancelamento do cadastro do cliente.
3.4.1. Da mesma forma, a Promotora não se responsabilizará pelos cadastros que não forem concluídas por
problemas nos computadores, servidores, linhas telefônicas ou em provedores de acessos dos usuários ou, ainda,
por falta de energia elétrica no local de acesso do usuário, sem exclusão das demais situações previstas no
ordenamento jurídico, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos.
3.5. Não terão validade as participações que não preencherem as condições da Promoção previstas neste
regulamento e que efetuarem a compra dos produtos promocionados da DELL em qualquer outra rede que não
os sites Americanas.com e Submarino.com.
5.1. A Promotora efetuará a entrega da cadeira gamer no endereço informado pelo cliente no prazo estimado de
40 (quarenta) dias, contado da data de encerramento da campanha. O notebooks adquirido e a cadeira gamer
poderão ser entregues de forma separada.
5.3. O recebimento da Cadeira Gamer Vênus - TCGV Preto/Cinza – Tander desde que cumpridos os requisitos
da Promoção é inteiramente gratuita, sendo vedada sua conversão em dinheiro, crédito ou qualquer outra
modalidade. 5.4. O cliente deverá conferir o recebimento da cadeira e em caso de reclamação entrar em contato
com a Promotora através do email contato@compreeganhedellserieg.com.br. A cadeira terá garantia legal de 30
dias da data de seu recebimento.
7. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA CADEIRA GAMER (Vênus - TCGV Preto/Cinza –
Tander)
7.1. O direito de reclamar pela cadeira gamer prescreverá 120 (cento e vinte) dias pós a data de encerramento
desta Promoção.
8. OUTROS
8.1. Pela sua participação, o cliente onsumidor declara entender e aceitar integralmente as condições deste
regulamento.
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8.5. O regulamento completo desta promoção estará disponível no site http://compreeganhedellserieg.com.br.
8.2. Pela sua participação, o consumidor declara entender e aceitar integralmente as condições deste
regulamento.
8.5. O regulamento completo desta promoção estará disponível no site http://compreeganhedellserieg.com.br.
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