
 
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

“COMPRE TV LG E GANHE UMA PULSEIRA PANDORA” 
 

Este Regulamento informa como participar da Promoção “COMPRE TV LG E GANHE UMA PULSEIRA PANDORA”, promovida pela Fast Shop S.A. inscrita no CNPJ nº 43.708.379/0001-00, com sede 
na Avenida Zaki Narchi, nº. 1664, Capital de São Paulo, CEP 02029-001 de acordo com as disposições que seguem. 

 
1. VIGÊNCIA  
 
A presente promoção será iniciada às 00h01min de 10 de maio de 2017 e encerrará às 23h59min de 14 de maio de 2017 ou quando o estoque das pulseiras e pingentes se esgotar. 
Essa promoção é válida para os 110 (cento e dez) primeiros clientes que comprarem um dos produtos participantes. 
 

1.1. A Fast Shop reserva-se o direito de prorrogar o período de duração da Promoção, se for considerado necessário e por meio de um aditivo ao presente Regulamento.  
  
 
2. PARTICIPANTES E REQUISITOS 
 
Podem participar da Promoção pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, residentes no Brasil, que realizarem a compra, em qualquer loja ou no site da Fast Shop (www.fastshop.com.br), de 
um dos produtos da lista abaixo, nas condições deste Regulamento. 
Essa promoção não será válida para resgate de produtos no canal de Lista de Casamento.  
 
Produtos elegíveis nesta Promoção: 

LGOLED55B6  
LGOLED65E6  
LG65UH7650  
LG65UH9550  
LG86UH9550  

Os participantes deverão ter seus cadastros atualizados na Fast Shop no momento da compra 
 
3. BRINDE  
 
Cumpridos os requisitos deste Regulamento o cliente ganhará 1 (um) dos brindes, a seguir elencados:  
 
Pulseira Rose: 40 peças (1 Bracelete com fecho Rose + 2 Chrams Rose + 1 Pingente Pandora)  

   
Pulseira Rubi: 13 Peças (1 Bracelete com fecho prata + 2 Chrams Rubi + 1 Pingente Pandora)  

  
Pulseira de Couro: 57 peças (apenas o bracelete) 

  
 
A Fast Shop entrará em contato com o consumidor participante, por telefone, em até 10 (dez) dias depois do faturamento para confirmar seu endereço e escolher o brinde desejado. 
Após a escolha do brinde feita pelo participante, não poderá ser alterada posteriormente e dependerá da disponibilidade de estoque dos brindes. 
 
4. DISPONIBILIZAÇÃO E ENVIO DO BRINDE  
 
O brinde escolhido será enviado ao participante, pela LG, para o endereço confirmado pelo telefone. 
Para que ocorra confirmação da entrega do brinde, será utilizado um recibo junto à correspondência. 
O prazo máximo para recebimento é de 30 (trinta) dias úteis após emissão da nota. Qualquer dúvida sobre a entrega entrar em contato pelo WhatsApp 9.5391-9547.  
 
5. DIVULGAÇÃO  
 
A promoção poderá ser divulgada por meio de cartazes, folhetos, nos estabelecimentos participantes desta Promoção, sites da internet e em outros meios de mídia e comunicação a critério 
exclusivo da Fast Shop.  

 
 51. Este Regulamento estará disponível no site da Fast Shop para consulta pelos interessados.  
 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Não será permitida a comercialização e/ou doação ou troca dos brindes por qualquer outro bem, tampouco sua conversão em dinheiro. 
 
A simples participação na campanha caracteriza, por si só, a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento.  
 
As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas no período da validade da Promoção mediante contato do Participante com o SAC Fast Shop nos telefones 3003-3728 para capitais 
e regiões metropolitanas ou 0800-010-3728 para demais localidades, de segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 22:00 e aos sábados das 8:00 às 20:00.  
 
Esta Promoção não envolve qualquer modalidade de sorte ou álea, assim não configura qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, 
sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 

http://www.fastshop.com.br/

