REGULAMENTO
“Promoção Lubrax+ Kit Churrasco”
1. A presente ação promocional é de responsabilidade da empresa PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.274.233/0001-02, sendo aberta a
participação de consumidores, pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas no
território nacional que preencherem as condições e regras estipuladas neste Regulamento.
1.1. A presente ação promocional será válida nas franquias Lubrax+ participantes da rede de
Postos Petrobras, cuja relação encontra-se disponível no site http://www.br.com.br/promo.

1.2. Esta ação promocional não trata de distribuição gratuita de prêmios, em quaisquer de suas
modalidades: sorteio, concurso, vale-brinde, ou operação assemelhada, não havendo qualquer
tipo de competição ou fatores aleatórios, não estando, portanto, sujeita à autorização, nos
termos da Lei 5.768/71.
1.3. A presente ação promocional tem a finalidade de incentivar a troca de óleo nos postos
participantes.

1.4. A ação promocional será válida no período de 05 de junho de 2.018 a 31 de agosto de 2.018,
ou enquanto durarem os estoques.

1.4.1. Independentemente do período previsto para a sua execução, esta promoção poderá se
encerrar antes, se houver a distribuição total dos brindes [item 3 e subitem 3.1], em data anterior
à prevista para o seu término.
1.5. A empresa organizadora se reserva o direito de, na eventualidade desta ação não poder ser
realizada por qualquer razão, adiá-la, modificá-la ou alterá-la, mediante comunicação aos
interessados.

2. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO. Durante o período de validade desta ação promocional, na
troca de óleo no centro de lubrificação Lubrax+ mais R$ 24,90, o cliente terá direito a um Kit
Churrasco [descrição do item: Kit Churrasco com 5 peças sendo 1 pegador, 1 garfo, 1 espátula, 1
faca e 1 bolsa de nylon, espessura de 1,2mm, embalagem – Opp bag, contém uma “cinta” de papel
com informações do produto, consulte imagem meramente ilustrativa nos materiais
promocionais].
2.1 Durante o período de validade da promoção, o cliente que não realizar a troca de óleo poderá
adquirir o Kit Churrasco descrito no item acima pelo preço sugerido de R$ 59,90 (preço de
mercado), em um dos postos participantes.

3. Quantidade total de Kits: 51.350 unidades. Se os Kits Churrascos (brindes) ora prometidos
se esgotarem, automaticamente se encerrará a promoção no posto participante.
3.1 O brinde deve ser retirado na mesma data em que a troca do óleo for realizada.

3.2. Após a entrega do brinde, eventual troca por defeito de fabricação deverá ser feita, no prazo
de 30 dias.
DISPOSIÇÕES GERAIS.

4. Este Regulamento está disponível no site http://www.br.com.br/promo.

5. Os participantes desta Promoção autorizam, desde já, sem qualquer ônus à(s) empresa(s)
organizadora(s), a utilização de seus nomes, imagens, voz, em quaisquer meios de comunicação
escolhido pelas mesmas para divulgação desta ação promocional, pelo período de um ano, a
contar de sua adesão na presente ação promocional, com o propósito de reforço de mídia
publicitária e divulgação da ação em referência.

6. Quaisquer dúvidas, divergências, omissões ou situações não previstas neste Regulamento
deverão ser dirimidas pelas empresas organizadoras, através do SAC através do telefone n°
0800-728-9001, dias e horário de atendimento: de segunda à sexta, das 7h às 19h. A ligação é
gratuita.
7. Durante a execução desta promoção, a empresa organizadora poderá modificar este
Regulamento, a qualquer momento, mediante comunicação prévia e ampla nos postos
participantes e no site http://www.br.com.br/promo.

8. A simples participação nesta promoção importará na expressa aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Regulamento.

