PRIMEIRO ADITIVO AO REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“X BOOM E AVIÕES DO FORRÓ”

LG Electronics do Brasil Ltda., vem por meio deste alterar o Regulamento da Promoção

nos

seguintes termos:
1.

Fica prorrogada esta promoção pelo período de 01/05/2016 até 31/07/2017 ou até que se

esgotem os estoques.
2.

Alteram-se os produtos participante da promoção e portanto, a cláusula 2 passa a ser redigido

da seguinte forma:
“2.

Participantes: A participação na Promoção é voluntária e podem participar as pessoas

físicas maiores de 18 (dezoito) anos que comprarem, durante o período de vigência da
promoção, um Mini System LG X Boom Pro CM9940, CM9950 e CM9960 ou um Mini System LG
X Boom Pro CM9740, CM9750 e CM9760 (“Aparelho”) em lojas físicas localizadas em algum dos
seguintes estados: Amazonas, Pará, Bahia, Paraíba, Ceará e Pernambuco (“Promoção”).”
Permanecem em vigor, sob igual teor e para o mesmo efeito, as demais Cláusulas do Regulamento
que não foram expressamente modificados por este Termo.
São Paulo, 11 de Maio de 2016

=========================================================

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“X BOOM E AVIÕES DO FORRÓ”

Este regulamento (“Regulamento”) informa como participar da “Promoção X Boom e Aviões do
Forró” promovida pela LG Electronics do Brasil Ltda., empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
01.166.372/0001-55, com sede na Av. Dom Pedro I, W 7777, Piracangaguá, no município de Taubaté,
no estado de São Paulo, CEP 12090-000, e suas filiais de SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.166.372/0002-36, com sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 940, 3º e 4º andar, Bloco B, Vila Cordeiro,
no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04583-110; e do AMAZONAS, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.166.372/0008-21, com sede na R. Javari, 1004, Distrito Industrial, Município de
Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69075-110 (“LG Electronics” ou “Promotora”), de acordo com as
disposições que seguem.
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1.

Período de duração. A presente Promoção acontecerá nos estados do Amazonas, Pará, Bahia,
Paraíba, Ceará e Pernambuco de 05 de maio de 2015 até 30 de abril de 2016, ou até que os
estoques se esgotem, o que acontecer primeiro.

2.

Participantes. A participação na Promoção é voluntária e podem participar as pessoas físicas
maiores de 18 (dezoito) anos que comprarem, durante o período de vigência da promoção, um
Mini System LG X Boom Pro CM9940 ou um Mini System LG X Boom Pro CM9740

(“Aparelho”) em lojas físicas localizadas em algum dos seguintes estados: Amazonas, Pará, Bahia,
Paraíba, Ceará e Pernambuco (“Promoção”).
3.

Dinâmica da Promoção.
3.1. Para receber o Brinde, o Participante deve acessar a página da Promoção na internet por
meio de endereço www.promocaoxboomeavioes.com.br e, munido de nota fiscal e número
de série do Aparelho, realizar um cadastro, o qual irá requerer alguns dados, tais como, mas
não se limitando a nome, endereço de e-mail, número de registro no CPF/MF, telefone,
endereço residencial, número de série do Aparelho, estado (UF), cidade e loja em que o
Aparelho foi comprado (“Cadastro”).
3.2. Após a realização do Cadastro, o Participante poderá escolher, entre as opções disponíveis
e exibidas na página da Promoção na internet, a data e o local do show que pretende
assistir (“Show”).
3.2.1. Caso o Participante não queira realizar a escolha do Show no momento do Cadastro, ele
poderá, posteriormente, acessar sua conta na página da Promoção por meio de seu CPF
e e-mail cadastrados. É de responsabilidade exclusiva do Participante o acesso à página
e o agendamento do Show.
3.2.2. Não será possível alterar posteriormente a data e o local escolhidos. A escolha do
Participante realizada no momento do cadastro é definitiva para os fins desta
Promoção, salvo se houver cancelamento ou alteração de datas ou horários do Show.
3.3. Os Shows disponíveis ocorrerão nos estados do Amazonas, Pará, Bahia, Paraíba, Ceará e
Pernambuco, conforme divulgado na página da promoção. O Participante será responsável
por qualquer despesa que tiver em decorrência da participação na Promoção ou no
Show, tais como, mas não se limitando a passagens, hospedagem, alimentação,
impressão de voucher, acesso à internet, transporte até o Show etc.
3.4. O Participante, ao aderir a este Regulamento, declara-se ciente de que os Shows podem ser
alterados ou cancelados de acordo com necessidades da banda Aviões do Forró. Em caso de
cancelamento ou alteração, o Participante deve entrar em contato com a LG Electronics via
Fale Conosco, nos termos do item 10 deste Regulamento, e a LG Electronics irá avaliar e
disponibilizar a troca do voucher previamente emitido.
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3.4.1. O Participante, ao aderir a este Regulamento, declara-se ciente de quem nem todos os
shows promovidos pela Banda Aviões do Forró estarão disponíveis para escolha nesta
Promoção, ainda que ocorram nos estados indicados no item 3.3.
3.4.2. A LG Electronics, nos termos do item 3.3, não se responsabiliza por despesas de
passagens, hospedagem ou outras decorrentes do cancelamento ou alteração do Show.
3.5. Depois de realizados os passos descritos nos itens 3.1 e 3.2, será gerado um voucher, o qual
será enviado por e-mail pela LG Electronics e deverá ser impresso pelo próprio Participante e
apresentado, junto de cópia da nota fiscal de compra do Aparelho e um documento
original com foto, na data e local escolhidos, nos termos do item 3.2 acima.
4.

Brinde. Cumpridos os requisitos deste Regulamento, o participante ganhará 1 (um) par de
ingressos categoria pista para um show da banda “Aviões do Forró” (“Brinde”), desde que o
estoque de brindes disponibilizado para esta promoção não esteja esgotado. Cada Aparelho
comprado no período de vigência da Promoção dará direito a um Brinde, limitado em até 5 (cinco)
Aparelhos cadastrados por um mesmo participante, sejam eles adquiridos de uma única vez ou
em momentos diferentes.
4.1. Após a emissão do voucher a LG Electronics não terá nenhuma responsabilidade para com os
participantes.
4.2. Fica previamente estabelecido que os participantes somente farão jus ao Brinde desta
promoção caso a compra do Aparelho tenha sido realizada no período de realização da
promoção em uma loja física localizada em algum dos seguintes estados: Amazonas, Pará,
Bahia, Paraíba, Ceará e Pernambuco.
4.3. Não será permitida a comercialização e/ou troca do Brinde por qualquer outro, tampouco sua
conversão em dinheiro. O Brinde é pessoal e intransferível, motivo pelo qual no caso de o
participante vir a faltar por qualquer razão, a Promotora não tem a obrigação de repassar o
Brinde ou o direito ao Brinde a outa pessoa.
4.4. O Brinde será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o consumidor.

5. Estoque disponível de brindes. Serão disponibilizados 1.000 (mil) Brindes, os quais serão
distribuídos na ordem de realização do cadastro, nos termos da cláusula 3. Para fins de
distribuição de Brinde, não importará a data da compra, mas apenas a data de realização do
cadastro, desde que a compra do Aparelho tenha sido feita dentro do período de vigência
da Promoção.
6.

Divulgação. A promoção poderá ser divulgada por meio de mídias sociais, envio de e-mails
promocionais ou qualquer outra forma que a Promotora julgar adequado, nos limites da lei.
6.1. Este Regulamento estará disponível na internet nas páginas www.lgxboom.com.br e
www.promocaoxboomeavioes.com.br.
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7.

Informações pessoais. Ao participar desta Promoção, nos termos deste Regulamento, os
participantes:
7.1. Autorizam, reconhecem e aceitam que os dados pessoais e demais informações que
porventura lhe sejam solicitados passam a ser de propriedade da LG Electronics, que poderá
utilizar tais dados para os fins necessários à adequada realização e conclusão desta
Promoção, nos limites da legislação aplicável.
7.1.1. Os dados coletados serão mantidos em sigilo na forma da lei.
7.2. Reconhecem e aceitam expressamente que a LG Electronics não será responsável, nem
poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta
Promoção ou da eventual aceitação do Brinde.
7.3. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de
burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito
ao Brinde, sem prejuízo de qualquer outra iniciativa por parte da Promotora e das penas
legais aplicáveis.

8.

Caso fortuito ou força maior. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção
suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator
ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que comprometa a promoção
de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como originalmente
planejado.
8.1. Caso qualquer destes eventos venha a ocorrer, a LG Electronics fará a devida divulgação
através dos mesmos meios utilizados para a divulgação desta promoção.

9.

Aceitação irrestrita. A simples participação na promoção caracteriza, por si só, a aceitação total e
irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento.

10. Resolução de questionamentos. As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas no
período da validade da promoção mediante contato do Participante com a LG Electronics por
meio da página “Fale Conosco” do site www.lgxboom.com.br, a qual informará e-mail e telefone
para contato, além de disponibilizar um canal de bate-papo (chat) online com atendentes da LG
Electronics.
11. Modalidade de valor agregado. 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.

docs - 1635011v7

