
Regulamento da Promoção “Compre e Aplique” 
 
1. Mecânica da Promoção: Para participar o consumidor interessado tem que efetuar a compra 

de no mínimo 01 uma caixa de Henna Creme Surya Brasil de qualquer tonalidade nos pontos de 

vendas participantes da promoção da Drogaria São Paulo e ganhará uma aplicação da coloração 

adquirida no Espaço Surya Brasil, localizado no endereço Rua Dr. Fabrício Vampré, 232, mediante a 

apresentação do cupom fiscal dentro do período de vigência descrito no item 3. 

 

1.2 Ao consumidor participante será elegível a 1 (uma) aplicação da coloração Henna creme Surya 

Brasil por Nota Fiscal , independentemente da quantidade de produtos adquiridos na mesma nota de 

compra. 

 

1.3 O consumidor participante poderá agendar a sua aplicação no Espaço Surya de terça-feira a 

sábado das 9:30 as 17:00 horas. 

 

2. Promoção vigente somente para a cidade de São Paulo.  

 

3. Vigência: A Promoção será realizada no período de 01/09/2016 a 20/12/2016, ou enquanto 

durarem os estoques, o que ocorrer primeiro.  A Promotora também poderá encerrar a Promoção, a 

seu critério, em caso de suspeitas de fraude. 

  

4.  Consumidores participantes: Podem participar da Promoção todos os consumidores finais 

(pessoas físicas) dos produtos participantes, sendo vedada a participação dos funcionários, 

colaboradores, sócios dos pontos de vendas participantes, da Promotora e das empresas envolvidas 

na criação, gerenciamento e execução da Promoção. 

  

5. Produtos Participantes: Não serão computados para efeito desta Promoção produtos não 

identificados como participantes da Promoção. Os produtos participantes da Promoção são: Henna 

Creme Preto, Henna Creme Castanho Escuro, Henna Creme Castanho Claro, Henna Chocolate, 

Henna Louro Dourado e Henna Vermelho. 

  

6. Concordância com o Regulamento: O ato da aquisição pressupõe, por parte do consumidor 

interessado, o total conhecimento e concordância com o Regulamento da Promoção. 

  

7. Resgate da promoção: O direito de utilizar a Nota Fiscal do produto adquirido para aplicar a 

coloração de Henna Creme adquirida, prescreve após a data de compra do produto descrita no item 

3 acima ,ou caso não seja marcado um horário no espaço Surya até 30 (trinta) dias após a data da 

compra na Nota Fiscal das lojas participantes, caso não o seja realizado de maneira concomitante. 

  

8. Autorização de uso de imagem: Os consumidores interessados que participarem da Promoção, 

autorizam a Promotora a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens para fins de divulgação desta 

Promoção e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia. 

  



9. Dúvidas: Em caso de dúvidas, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC - Sistema de 

Atendimento ao Consumidor por meio do telefone 0800 7707 411 (ligação gratuita), funcionamento 

das 8:00h às 18:00h de segunda a sexta-feira . 

  

10. Disposições Gerais 

 

10.1 O presente Regulamento encontra-se à disposição dos interessados no site 

https://suryabrasil.com/pages/drogariasp, pelo SAC (0800 7707 411) ou por meio das 

Demonstradoras Surya Brasil presente nos pontos-de-venda da Drogaria São Paulo.  

 

10.2 A participação nesta campanha promocional não gerará aos consumidores nenhum outro 

direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste Regulamento. 

 

10.3 Essa “Campanha Promocional”, assim como seu Regulamento poderá ser alterado, suspenso 

e/ou cancelado pela Surya Brasil, mediante aviso publicado no site 

https://suryabrasil.com/pages/drogariasp,  por motivos de força maior e/ou caso fortuito e/ou 

qualquer outro motivo que comprometa o regular andamento da promoção. 

 

10.4 Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão analisados e decididos por uma 

comissão composta por 03 (três) representantes da empresa, não sendo aceitos recursos de 

qualquer natureza contra suas decisões. 

 

10.5 A participação nesta campanha promocional implica a aceitação total e irrestrita de todos os 

termos e condições previstas neste Regulamento e serve como declaração de que o participante não 

tem qualquer impedimento para aderir a esta campanha promocional. 

 

10.6  Esta “Campanha Promocional” não implica qualquer tipo de concurso, sorteio e/ou operação  

assemelhada, bem como independe de qualquer modalidade de álea ou competição, não estando, 

portanto, sujeita à autorização prévia, conforme previsto na Lei 5.768/71. 
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