
 
 

REGULAMENTO “ENTREGA GARANTIDA” 

Compre e receba em até 3 (três) dias úteis*, ou ganhe 300 reais em compras 

 

Esta Ação Pontual (“Ação”) será promovida pela Fast Shop S.A. (“Fast Shop”), situada na Avenida Zaki Narchi, 1664, São Paulo (SP), inscrita no CNPJ 

43.708.379/0001-00, através de compras realizadas no site e Televendas a partir do dia 25/04/2018 às 00h até 02/05/2018 às 23h59min pela Fast Shop.  

1 – DA AÇÃO  

1.1. A Ação será desenvolvida na modalidade de entrega em até 3 (três) dias úteis ou o cliente recebe 300 reais em cupom para utilizar no site da Fast Shop, o 

cupom só poderá ser utilizado, para produtos acima do valor de 399 reais.  Válido somente para os CEPs participantes citado no ponto 4.2. 

1.2. A Ação incide exclusivamente sobre os seguintes SKUs (itens), da linha de TV:  

 

 LG43LJ5550B 

 LG43UJ6565B 

 LG49LJ5550B 

 LG49UJ7500B 

 LG55UJ7500B 

 LGOLED55B7PB 

 PATC40ES600BB 

 SGQN55Q7FAPTAB 

 SGUN40MU61PTOB 

 SGUN49KU6450B 

 SGUN55MU64PTAB 

 SGUN55MU7500B 

 SOKD49X705PTOB 

 SOKD55X705PTOB 

 SOKDL40W655B 

 SOKDL48W655B 

 SOXBR55X905EB 
 SGCJUN55LS0000 

 SGCJUN55LS0001 

 SGCJUN55LS0002 

 

2– DA VIGÊNCIA  

 

2.1. A ação terá início 25/04/2018 às 00h até 02/05/2018 às 23h59min para compras realizadas no site e Televendas, enquanto durarem os estoques dos produtos 

participantes. 

 

2.2. Para fins de contagem do prazo de recebimento dos produtos pelos consumidores, não serão considerados os Domingos e Feriados. 

 

3 – DA ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES 

 

3.1. A Ação é válida para compras realizadas no site da Fast Shop, Hotsites e Televendas. 

 

3.2. Desconto não cumulativo com outras promoções, cupons de descontos e cupons de aniversário. 

 

3.3. O valor em compras especificado neste regulamento, não poderá ser trocado por desconto ou quaisquer outros fins. 

 

3.4. A campanha abrange somente produtos com disponibilidade de estoque no centro de distribuição do estado de origem da compra. É necessário consultar 

simulador de prazo para identificação do tempo de entrega. Pedidos com promessa de entrega maior que 3 (três) dias serão atendidos com estoque de outros 

estados, logo, não são elegíveis ao bônus.  

 

 

 

4 – DA DINÂMICA DA AÇÃO 

4.1. Na compra de um dos itens participantes, listados em 1.2, o cliente participará da campanha “Compre e receba em até 3 (três) dias úteis, ou ganhe 300 reais 

em compras”. 

 

4.2. Considerando o prazo de entrega a partir do simulador de frete no site; 

 

 

 

 

http://www1.fastshop.com.br/product.aspx?product_id=SGCJUN55LS0000
http://www1.fastshop.com.br/product.aspx?product_id=SGCJUN55LS0001
http://www1.fastshop.com.br/product.aspx?product_id=SGCJUN55LS0002


 
 

 

 

4.3. Serão elegíveis apenas os CEPs abaixo:  

UF Cidade/Região Faixa Inicial Faixa Final 

SP 

Sé/ Santa Efigênia/Centro 

Centro 01000-000 01504-999 

Barra Funda/Bom Retiro/ Luz/ Ponte Pequena 

Sta Cecília/ Pacaembú/ Sumaré/ Higienópolis/Consolação 

Bela Vista 

Cerq. César/ Jd. Paulista/Jd. América/ Jd. Europa 

Liberdade/Cambuci/ Aclimação/ Vl. Monumento/ Jd.da Glória 

SP 

Santana/ Carandiru/ Vl. Guilherme/ Jd. São Paulo 

Norte 02013-000 02514-999 
Tucuruvi/ Jaçana/ Edu Chaves/ Vl. Medeiros/ Vl. Edi 

Mandaqui/ Imirim/ Lausane Paulista/ Santa Teresinha 

Casa Verde/ Pq. Peruche 

SP 
Moóca/Alto da Moóca/Vl.Prudente/A.Rosa/4ª Parada/P.Moóca/Vl. Zelina 

Leste 03111-000 03303-999 
Tatuapé/Vl. Formosa/Jd. Colorado/Vl. Gomes Cardim/Jd.Anália Franco 

SP 

Vl.Mariana/Vl.Clementino/Paraíso/Indianópolis/Plan.Paulista/ Mirandópolis 

Sul 04001-000 04601-999 

Jd. Glória/ Saúde/ Água Funda/ Vl. Mercês/ Vl. Liviero 

Ipiranga/ Vl. Carioca/ Sacomã/ M. Velho/ S. J. Clímaco 

Itaim/ Vl. Olímpia/ Moema/ Brooklin/ Vl. Nova Conceição 

C.Belo/Aeroporto/Cupecê/C.Grande/Jurubatuba/Chac.Flora/C.Monte Alegre 

SP 

Lapa/Perdizes/ A.Branca/Alto da Lapa/ Vl.Anastácia/Pompéia/Vl. Romana 

Oeste 05001-000 05600-999 

Vl. Leopoldina/ Ceasa/ Jaguaré/ Rio Pequeno/Vl. Hamburguesa 

Pinheiros/Vl. Madalena/ Alto de Pinheiros 

Butantã/ Caxingui/ Cidade Universitária/ Jd.Peri-Peri/ Jd. Bonfiglioli 

Cidade Jardim/ Morumbi/ Vl. Sônia/ Jd. Guedala/ Jd. Leonor/ Real Park 

SP 
Osasco 

Grande São Paulo 
06000-000 06299-999 

Barueri 06400-000 06499-999 

DF Taguatinga / Águas Claras Cidade Sátelite 71.900-001 72.199-999 

DF Ceilândia Cidade Sátelite 72.200-001 72.299-999 

DF Samambaia Cidade Sátelite 72.300-001 72.399-999 

MG Belo Horizonte Centro 30.000-001 31.999-999 

MG Uberlândia Triângulo Mineiro 38.400-001 38.419-999 

PR Curitiba Centro 80.000-001 82.999-999 

PR Pinhais Centro 83.320-001 83.349-999 

RS Porto Alegre Centro 90.000-001 91.999-999 

PE Recife Centro 50.000-001 52.999-999 

 

4.4. O início da contagem do prazo de recebimento dos produtos participantes se dará na data imediatamente seguinte à confirmação do pedido do cliente e 

emissão da Nota Fiscal pela Fast Shop. 

4.4.1. Fatores que podem gerar atrasos na emissão da Nota Fiscal pela Fast Shop: 

4.3.1.1.Processos de aprovações de pagamento via cartão de crédito;  

4.4.1.2. Compensação bancária, para pagamentos via boletos bancários. Ex: Pagamentos realizados na sexta-feira as 16h, só será visualizado na segunda-feira no 

primeiro horário. 

 

4.4. A contagem do prazo de recebimento dos produtos elegíveis será interrompida caso:  

- Cliente esteja ausente ou não seja localizado no momento da entrega; Válido apenas para a primeira tentativa de entrega; 

-Cliente desista da compra; 

- Cliente desistiu da troca; 

  Cliente queira receber em outra data; 

- Cliente retire na loja; 

- Cliente retire no Centro de Distribuição; 

- Produto não atenda as necessidades do cliente; 

 Ocorra troca / coleta não realizada, 

- a empresa da qual o cliente faça parte, ou se este for pessoa jurídica esteja fechada no momento da entrega ou não receba aos sábados; 

- Cliente recuse o produto; 

- endereço não seja localizado/ esteja errado / incompleto ou falte referência, ou rua/ via esteja interditada ou bloqueada; 

- Cliente desconheça a compra; 



 
- Cliente tenha se mudado; 

-  ocorra erro de cadastro/ desatualizado; 

- ocorra mudança do local de entrega; 

- ocorra suspeita de fraude e não tenha o produto em estoque. 

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Não será permitida a comercialização e/ou troca do voucher 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. Mediante a verificação sobre o status do pedido, para geração do cupom promocional.  
 
O cliente tem 15 dias úteis para reclamação, após a data de entrega. Passando da data permitida, será automaticamente desligado da ação. Caso a reclamação 
tenha sido realizada dentro do referido prazo, a Fast Shop analisará a solicitação no prazo de 10 dias e, na hipótese da reclamação ser acolhida, o cliente terá o 
prazo de 30 dias para utilizar os créditos (a contar da resposta positiva da Fast Shop), de acordo com as condições previstas neste regulamento. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


