
REGULAMENTO DA CAMPANHA "Campanha de Lançamento do Karina Bacchi Meu Shopping"

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR O presente regulamento estabelece as normas para A CAMPANHA:
Lançamento Karina Bacchi Meu Shopping

DATA DE VALIDADE: A Campanha possui validade até 30 de novembro de 2021.

REGRAS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:

1. CASHBACK 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA COMPRA
a. Poderá receber cashback (dinheiro de volta) de 20% (vinte por cento) nas compras

de produtos realizadas no Meu Shopping, exclusivamente nas transações pelo site
KARINABACCHI.MEU.SHOPPING, dentro do período da campanha, estes
doravante serão denominados elegíveis.

b. Deverão os participantes cumprir as seguintes exigências:
i. Ter a compra efetivada e não cancelada, seja por desistência ou

arrependimento;
ii. Estar em concordância com os termos de uso do Meu Shopping e deste

regulamento, através da simples efetivação do cadastro no Meu Shopping;

PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CASHBACK: O cashback será
concedido sempre ao titular da conta Pessoa Física no Meu Shopping e por meio da Conta
Meu Shopping de sua titularidade. O prazo máximo para recebimento do cashback é de 30
(trinta) dias corridos. Valores recebidos de Cashback deverão ser utilizados exclusivamente
em transações compras pelo site KARINABACCHI.MEU.SHOPPING

2. PRESENTE VALE COMPRA DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS)
a. Poderá concorrer ao presente VALE COMPRA todos os clientes que realizaram

compras a partir de R$100,00 (utilizando qualquer das formas de pagamento) no
SITE KARINABACCHI.MEU.SHOPPING dentro do período da campanha, estes
doravante serão denominados elegíveis.

b. Deverão os participantes cumprir as seguintes exigências:
i. Ter a compra efetivada e não cancelada, seja por desistência ou

arrependimento;
ii. Estar em concordância com os termos de uso do Meu Shopping e deste

regulamento, através da simples efetivação do cadastro no Meu Shopping;

ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO PRESENTE: O presente será concedido sempre ao titular da
conta Pessoa Física no Meu Shopping e por meio da Conta Meu Shopping de sua
titularidade. O Valor recebido do presente deverá ser utilizados exclusivamente em
transações de compras pelo site: KARINABACCHI.MEU.SHOPPING

ESCOLHA DO PRESENTEADO: O participante presenteado será escolhido e comunicado
até dia 02 de dezembro e será contatado pelo número de telefone cadastrado na plataforma.

DIREITO DE IMAGEM: Ao participar da campanha, o participante automaticamente concorda em ter
sua imagem exposta nos diversos tipos de mídias, redes sociais, e demais canais de comunicação
que possam expor a veracidade da campanha. Poderá ser solicitado vídeos, fotos e imagens
gravadas da entrega/utilização do presente e essas imagens e vídeos serão automaticamente
expostas nos canais de comunicação conforme previsto anteriormente.


