
 
  

REGULAMENTO DESCONTO PROGRESSIVO LINHA KIDS 

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 29/03/2018 até 30/04/2018 pela Fast Shop.  

1 – DA AÇÃO  

1.1. A Ação será desenvolvida na modalidade de desconto progressivo, válido somente na compra de produtos participantes da promoção listados no item 1.2. 

 

1.2. Produtos Participantes: 

6NALM68BPO 

6NALM63PBC 

6NALM59BYW 

6NALMT06PBC 

6NALM37BCO 

6NALMT10CBC 

6NALM43CNZ 

6NALM44BCO 

6NALMT11CBC 

6NALM36BPO 

6NALM42CNZ 

6NALM29COL 

6NALMT12BPO 

6NALM27COL 

6NALM35BCO 

6NALM56BRS 

6NALMT15CNY 

6NALM26AZL 

6NALMT01PTO 

6NALM54ABC 

6NALM04BVD 

6NALM13VDB 

6NALM08PBC 

6NALM12PBC 

6NALMT07BVD 

6NALM49BPO 

6NALM58AMB 

6NALM60VDB 

6NALM57RSB 

6NALM48BCO 

6NALM61BVD 

6NALM39BCO 

6NALM47BCO 
 

 

  
Parágrafo Único - Esta Ação é desenvolvida sem qualquer modalidade de sorte ou álea. 

 

2– DA VIGÊNCIA  

 

2.1. A ação terá início às 00h01min do dia 29/03/2018 e término às 23h59min do dia 30/04/2018 para compras realizadas no site ou enquanto durarem os 

estoques dos produtos participantes.   

 

3 – DA ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES 

 

3.1. Serão elegíveis compras realizadas diretamente no site da Fast Shop, nas lojas físicas, televendas ou em Listas de Casamento – presenteador e presenteado.  

3.2. Desconto não cumulativo com outras promoções do Club de Benefícios Fast Shop, cupons de descontos e cupons de aniversário. 

 

4 – DA DINÂMICA DA AÇÃO 

4.1. Os descontos progressivos serão aplicados entre 10%, 20% e 30%. 

4.2. Na compra de dois produtos participantes, acima listados, o cliente receberá 10% de desconto no valor total da compra destes produtos. 

4.2.1 Na compra de três produtos participantes, acima listados, o cliente receberá 20% de desconto no valor total da compra destes produtos. 

4.2.2 Na compra de quatro ou mais produtos participantes, acima listados, o cliente recebe 30% de desconto no valor total da compra destes produtos. 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

5.1. Este regulamento poderá ser alterado, suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivos de força maior ou por qualquer outro ato, fator ou motivo 

imprevisto, os quais estejam fora do controle da FAST SHOP. 

 



 
5.2. Todas as dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas, de forma soberana e irrecorrível, por uma comissão 

nomeada pela FAST SHOP para tal finalidade.  

5.3. A participação nesta Ação acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.  

5.4. Fica, desde já, eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com plena concordância de todos os participantes, com exclusão de qualquer 

outro foro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente regulamento ou da ação a que ele se refere. 

5.5 O consumidor participante poderá ser automaticamente excluído desta Promoção no caso de fraude comprovada, respondendo civil e criminalmente por 

seus atos. 

 


