
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  
 

1) Promoção realizada pelo Mauá Plaza Shopping, localizado na Avenida 
Governador Mário Covas Junior, 01 – Centro – Mauá/SP, válida na cidade de 

Mauá/SP, do dia 30 de julho 2017 até o dia 12 de agosto de 2018, ou enquanto 
durar o estoque de 3.000 (Três mil) ingressos de Show. 

 
2) Para participar da Promoção “ Show de Pai”, no período entre as 10h do dia 30 

de julho de 2018 às 20h do dia 12 de agosto de 2018, todos os clientes que 

efetuarem compras a cada R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e seus múltiplos 
nas lojas participantes da promoção do Mauá Plaza Shopping, terá direito a 01 (um) 

ingresso de Show. As trocas serão limitadas a 02 ingressos por CPF de cada show 
durante todo o período da promoção. 

 
3) Poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compra a fim de totalizar 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para troca de ingresso, bem como serão 
cumulativas e o saldo ficará no sistema para próxima transação de troca de cupom.  

 

3.1) A cada R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em compras, o cliente pode 
adquirir 01 (um) ingresso de Show, juntando acima de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em compras, terá direito a 02 (dois) ingressos de Show. Entretanto, uma 
transação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) dará direito à troca de somente 

01 (um) ingresso de Show, sendo que neste caso, os R$ 50,00 (cinquenta reais) 
restantes serão cadastrados no sistema para serem somados aos valores das 

próximas transações, ou seja, eventual valor excedente será cadastrado para fins 
de troca de ingressos. As trocas serão limitas a 02 ingressos por CPF de cada show 

durante todo o período da promoção. 

 
4) O saldo excedente para troca não poderá ser utilizado e/ou transferido para 

outro CPF. 
 

5) Não serão válidos comprovantes emitidos em caixas eletrônicos, via Internet, 
via telefone ou correio, bem como não serão aceitos comprovantes cujas 

transações tenham sido realizadas fora do Mauá Plaza Shopping ou do período da 
campanha e nem a primeira via do estabelecimento. 

 

5.1) Para as lojas e quiosques da promoção do Mauá Plaza Shopping que não 
emitem nota fiscal no ato da compra e sim apenas na entrega do produto/serviço 

em data posterior, apenas serão aceitos pedidos de venda e recibo (com CNPJ, 
endereço da loja no Mauá Plaza Shopping, data e valor da compra) cuja entrega do 

produto/serviço ocorrerá em data posterior à compra. Neste caso, as notas fiscais 
correspondentes aos pedidos de vendas perderão sua validade para fins de 

utilização nesta Promoção, uma vez que as respectivas compras já foram 
devidamente registradas.     

 

5.2) Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70951/72 
sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 

estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.   
 

5.3) Da mesma forma, não será válida a troca de notas fiscais ou cupons fiscais 
relativos às seguintes prestações de serviços: estacionamento, cinema, casa de 

câmbio, Assai Atacadista, lotérica, correios, instituição bancária, venda de imóveis 
e automóveis/motos. 

 

5.4) No caso de agência(s) de viagem(ns) será(ão) aceito(s) para participar da 
promoção, comprovante de compra de passagens ou de pacotes mediante de 

apresentação de recibo com CNPJ, data e valor da compra. 
 

6) No caso de apresentação de mais de 03 (três) notas e/ou cupons fiscais de 
compras emitidos pela mesma loja, com numeração sequenciada e contendo a 



mesma data de emissão, o shopping reserva-se ao direito de consultar a loja 
emitente, antes de entregar os cupons de participação correspondentes. 

 
7) A promoção será encerrada no dia 12 de agosto de 2018 ou no termino do 

estoque de ingressos. No caso do término dos ingressos durante o período da 
promoção, a mesma será considerada encerrada automaticamente, não havendo, 

sob nenhuma hipótese, reposição por outro produto ou qualquer outra forma de 
compensação. 

 

8) Não poderão participar da promoção funcionários da Associação dos Lojistas do 
Mauá Plaza Shopping, bem como lojistas e funcionários de lojas e quiosques, 

funcionários de fornecedores e prestadores de serviços do shopping. O 
cumprimento desta clausula é de responsabilidade da empresa promotora, através 

de consulta ao banco de dados de funcionários no momento da apuração. 
 

9) Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de 
fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 

documental.   

 
10) A participação é voluntária e de livre acesso a todas as pessoas físicas que 

adquirirem produtos ou serviços nas lojas participantes da Campanha, instaladas no 
Mauá Plaza Shopping.  

        
11) O participante deverá comparecer ao balcão de trocas da promoção, devendo 

apresentar as notas fiscais de compras e informar seus dados pessoais para a 
promotora, para fins de cadastro no sistema de trocas da promoção, sendo que na 

sequência lhe será entregue tantos pares de ingressos para exposição a que tiver 

direito. 
 

11.1) Para efeito de trocas, deverá ser respeitado o horário de funcionamento do 
Balcão de Trocas que é de segunda-feira a sábado das 10h às 21h30 e domingos e 

Feriados das 14h às 20h00 ou em horários especiais estabelecidos pela 
administração do Shopping com aviso prévio aos clientes. 

 
12) Estarão disponíveis para a promoção do Mauá Plaza Shopping 3.000 (Três 

mil) ingressos de show. 

 
• 1.000 ( mil ingressos) ingressos de pista para o Show da  Grupo Raça Negra 

e Pericles no dia 18 de agosto de 2018 e 2.000 (dois mil ingressos) ingressos de 
pista do Show da Banda Skank no dia 17 de agosto de 2018 no Clube Atlético 

Aramaçan (Censura 18 anos). 
 

 
12.1) De posse do ingresso o cliente deverá apresentá-lo na entrada principal do 

Show correspondente ao ingresso adquirido, sendo de responsabilidade do cliente 

atender as regras exigidas pelo show.  
 

 
 

13) Não será aceita a troca e/ou substituição do ingresso, por outro de qualquer 
natureza, ou conversão do ingresso em dinheiro e será de responsabilidade do 

cliente verificar no ato da troca as condições do ingresso. 
 

 

14) Serão de exclusiva responsabilidade do participante a retirada do ingresso e 
eventuais despesas incorridas com a troca e utilização dos ingressos desta 

Campanha, ou seja o Shopping não se responsabilidade pelos custos/despesas dos 
clientes para obtenção e utilização do ingresso da promoção. 

 
15) A obtenção dos ingresso não está sujeita a qualquer espécie de sorte, 

competição ou operação assemelhada. 



 
16) A simples participação nesta Campanha significa que o participante conhece e 

aceita plenamente todas as normas expressas no presente regulamento 
 

17) As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser 
solucionados através da aplicação do presente regulamento, serão resolvidos pelo 

Departamento Jurídico e Marketing do Shopping. 
 

  

18) As dúvidas, divergências, reclamações ou sugestões referentes aos voucher 
deverão ser realizadas diretamente no Concierge do Shopping. 

  
19) Fica desde já eleito o foro da Comarca de Mauá/SP com plena concordância de 

todos os participantes e com exclusão expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para solução de qualquer pendência desta Campanha ou 

Regulamento. 
  

 

 


