REGULAMENTO
“BLACK FRIDAY SHOPPING ELDORADO”

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1. Trata-se de CAMPANHA PROMOCIONAL, denominada “BLACK FRIDAY SHOPPING
ELDORADO”, que é promovida pela Operadora Shopping Center Eldorado Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 46.365.524/0001-87, com sede na Av. Rebouças, nº
3970, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, válida na Cidade de São Paulo/SP.
1.2. Poderá participar desta promoção todo e qualquer cliente, pessoa física, maior de
18 anos ou emancipada, brasileira ou estrangeira, desde que possua RNE,
validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia – CPF/ME, residente e domiciliada em Território Nacional, que
cumprir integralmente as condições de participação, conforme estabelecido neste
Regulamento, no período de 26 a 28 de novembro de 2021, às 19h.

1.3. Nesta promoção serão disponibilizados brindes e descontos em produtos para os
participantes que preencherem as condições de participação nos termos previstos
neste Regulamento.

1.3.1.

A presente campanha promocional denominada “BLACK FRIDAY SHOPPING
ELDORADO” vigerá nos dias 26 e 27 do mês de novembro de 2021 entre
às 12h e 21h, e no derradeiro dia de 28 do mês de novembro de 2021
entre às 13h e 19h.

1.3.2.

A promoção necessariamente será encerrada no dia 28/11/2021, às
19h, sendo que todos os participantes que preencherem as condições
de participação deste Regulamento terão direito a girar a roleta
visando adquirir um dos brindes ou descontos disponibilizados.

1.3.2.1. A Promotora se reserva ao direito de modificar, a qualquer
tempo,

o

local

de

funcionamento

da

ação/promoção

e,

consequentemente, da divulgação interna do encerramento da
presente campanha promocional, uma vez que tais estão

assim previstos em razão da pandemia do coronavírus e
normativas advindas do Poder Público.
1.3.3.

Em decorrência da pandemia de COVID-19, fica desde já estabelecido que:
1.3.3.1.

O horário de funcionamento do Shopping, bem como o final de
participação poderá ser reduzido/alterado por força de Decreto
Estatual/Municipal. Nesta hipótese, a Promotora se compromete a
informar o novo horário no site www.shoppingeldorado.com.br, no
aplicativo Shopping Eldorado e nas redes sociais do Shopping.

1.3.3.2. Fica, desde já, estabelecido que, caso venham a ser implantadas
novas medidas em razão da pandemia, pelo Governo Federal
Estadual ou Municipal, que ocasionem atraso na entrega dos
brindes,

nos

prazos

aqui

estabelecidos,

tal

situação

será

devidamente informada ao ganhador para que, tão logo seja
possível, possa receber a premiação cabível.

1.3.3.3. E, ainda, caso seja decretado o recuo da fase atual do Plano de
Contingenciamento do COVID-19 e/ou ocorra o “lockdown” antes da
data de início desta Campanha Promocional, esta será considerada
automaticamente

como

não

iniciada

até

que

seja

cessado

integralmente o período decretado pelo Poder Público. E, após o
início da promoção, sendo estabelecida a restrição de circulação e
vedação ao atendimento presencial no Shopping o curso da
presente Campanha Promocional poderá ser suspenso até o retorno
regular das atividades ou seguir normalmente, a critério exclusivo
da Promotora, não se responsabilizando o Shopping por
qualquer prejuízo daí advindo. Em ambos os casos, a Promotora
poderá, ainda, optar pelo cancelamento da Campanha Promocional,
resguardados

o

eventual

resgate

dos

descontos,

quando

da

retomada das atividades. Em quaisquer casos, as medidas adotadas
serão amplamente divulgadas.

1.3.3.3.1. Na hipótese de supressão do curso regular da presente
promoção comercial, em razão de determinação do Poder
Público, a Promotora encontrar-se-á absolutamente
isenta

de

toda

e

qualquer

responsabilidade,

devendo, inclusive, eventualmente ser ressarcida na
forma da Portaria nº 215, de 10 de agosto de 2006.

1.3.3.4. Em quaisquer casos, as medidas adotadas serão amplamente
divulgadas, sendo certo que as informações referentes a eventual
alteração de horário de funcionamento do Posto de Trocas, com
recuo e/ou ampliação de horário, também estarão disponíveis no
site www.shoppingeldorado.com.br e nas redes sociais do Shopping.
1.4. O acesso à Internet é necessário para realização da participação nesta Promoção e sua
qualidade pode variar de acordo com a modalidade e tipo de conexão, do aparelho
utilizado para acessar a Internet e da disponibilidade momentânea da rede.
1.4.1.

A Promotora não se responsabiliza por eventual impossibilidade de acesso via
Internet e/ou pelo desempenho dos computadores, tablets e smartphones que
não contenham a configuração mínima ou versões atuais para acessar o
aplicativo do Shopping Eldorado.

1.5. Para participar na presente Campanha Promocional, os interessados deverão
ler e aceitar todos os termos deste Regulamento, estando cientes que, ao
enviar os seus dados pessoais/ cadastrais para efetivar o cadastro via
Aplicativo Shopping Eldorado, e/ou “Slots Machines”, aderem aos referidos
termos.
1.5.1.

O interessado que não concordar com os termos e condições
estabelecidos

neste

Regulamento,

não

deverá

participar

desta

promoção.
1.6. As dúvidas acerca da participação nesta Promoção poderão ser esclarecidas por meio do
e-mail sac@shoppingeldorado.com.br.
2. CONDIÇÕES E FORMA DE PARTICIPAÇÃO
2.1. A participação na presente Campanha Promocional se dará de duas formas, a saber:
A. ROLETA
2.1. Para participar da promoção “BLACK FRIDAY SHOPPING ELDORADO”, no período
de 26/11/2021 a 28/11/2021, e ter o direito à “girar a Roleta” para resgatar seu
brinde, o interessado deverá, cumulativamente:

(i)

fazer o download do Aplicativo Shopping Eldorado e/ou efetuar o seu
cadastro no Aplicativo “Shopping Eldorado”, disponível gratuitamente nas lojas
Play Store e App Store, para smartphones com sistema IOS igual ou superior a 11 e
Android igual ou superior a KitKat | 4.4 - 4.4.4, informando ou atualizando seus dados
pessoais para contato, tais como: (a) nome completo; (b) endereço completo com
bairro, cidade, UF, CEP; (c) e-mail, se houver; (d) sexo; (e) número da cédula de
identidade (RG/RNE); (f) número de telefone (com DDD); (g) número do CPF e (h)
data de nascimento;
2.1.1. Para

concluir

o

cadastro,

será

requerido

ao

consumidor,

ainda,

que aceite todos os termos do presente Regulamento, de forma que para
participar autorize expressamente, de forma livre, informada e inequívoca, o
uso de seus dados pessoais para que o Shopping possa: (i) usálos para executar esta promoção, mediante formação de banco de dados,
visando analisar as participações havidas nesta promoção; compartilhamento
com empresas contratadas pelo Shopping para executar a promoção; envio
de informativos sobre sua participação e/ou contemplação nesta promoção, via
e-mail,

SMS

ou

WhatsApp; (ii) mantê-los no

banco

dados

do Shopping, com a

finalidade específica de

facilitar

promoções

a

pelo Shopping; e (iii) enviar-

futuras

serem

realizadas

seu

de
cadastro

em

lhe informativos sobre promoções em geral e/ou ofertas de serviços e produtos
do Shopping e lojas aderentes, de forma personalizada ou não, via e-mail,
SMS, telefone e/ou WhatsApp.
2.1.1.1. A ausência do aceite aos termos desse Regulamento resultará

na

impossibilidade

consumidor

na

da

presente

efetivação

da

promoção

e

participação
no

do

consequente

recebimento do Número da Sorte para concorrer no sorteio.
Assim, o não preenchimento de qualquer campo obrigatório
impedirá a conclusão do cadastro e, consequentemente,
implicará o impedimento da participação.
(ii)

ler as “instruções gerais” da presente campanha promocional, bem como,
imperiosamente, e ativar as notificações no Instagram e APP Shopping
Eldorado do perfil da Promotora para receber os Push's com os avisos sobre as
perguntas relâmpago;

(iii) Seguir o perfil do Shopping Eldorado no “INSTAGRAM”. A cada 2 (duas) horas o
Shopping Eldorado irá liberar uma pergunta relâmpago em seu perfil no Instagram e
avisar sobre a pergunta em seu aplicativo.

(iv) ao encontrar o post, o participante deverá curtir a publicação e tirar um print e
apresentar em até 2 (duas) horas para a promotora localizada próxima à roleta
(2°SS), a fim de validar a sua participação na roleta. Após o período de (duas) horas o
post relâmpago será excluído do Instagram e não mais poderá ser utilizado.

(v)

Ao acertar a resposta da pergunta, o participante terá o direito de girar a roleta para
saber com qual brinde ou desconto foi contemplado. Na hipótese do participante errar
a resposta da pergunta, perderá o direito de girar a roleta.
2.1.1.2. Fica desde já determinado que o participante deverá aguardar sua
vez para girar a roleta, sendo a participação pela ordem de chegada
na fila a ser organizada pela promotora no Balcão, dentro do horário
previsto neste regulamento, bem como visando sempre o integral
respeito às normas sanitárias.
2.1.1.2.1. Na hipótese do número de participantes for muito intenso
do Balcão, o que, por óbvio, estará violando as normas
sanitárias

de

combate

a

difusão

da

Covid-19,

a

promotora poderá limitar o número de pessoas na
fila, entregando às demais uma senha.
2.1.1.2.1.1. Nesse

sentido,

os

participantes

que

receberem uma senha serão orientados a
retornar para a fila depois de decorrido
determinado prazo razoável, a ser informado
pela promotora, conforme o caso, visando
efetuar

o

procedimento

necessário

deste

regulamento.
2.1.2.

É certo que todo e qualquer participante que comparecer no Balcão
dentro do dia e horário de participação previstos neste regulamento,
preenchendo as devidas condições de participação, terá direito a girar
a roleta.

2.1.3.

Ato contínuo, o participante receberá um voucher impresso, que, se
válido, autorizará o consumidor a girar a roleta virtual de brindes e
descontos, a qual certamente lhe proporcionará um voucher de
alguma das lojas participantes.

2.1.3.1. O voucher de desconto sorteado pela roleta informará se o
participante foi contemplado com um brinde ou desconto
em determinado produto, bem como a loja participante
que lhe efetivará a entrega.
2.2. Será permitida apenas uma chance de girar a roleta para cada participante e o
controle se dará por meio do CPF cadastrado.
2.3. Após, o participante deverá se dirigir a loja participante descrita no voucher para que,
após apresentá-lo, efetuar a retirada do brinde com o qual foi contemplado ou, depois
de realizar o pagamento da diferença de valor, efetivar o desconto obtido.
2.3.1. Fica desde já estabelecido que, os vouchers de desconto e dos “Super Prêmios”
deverão ser utilizados em até 30 (trinta) minutos contados do momento da
entrega deste ao participante, sendo certo que, transcorrido este período, os
vouchers não utilizados retornarão para a roleta.
B. SLOTS MACHINES
2.4. Serão disponibilizadas em todos os andares do Shopping, 1 (uma) Slot Machine, onde
os interessados poderão se cadastrar e imprimir vouchers de descontos das lojas
participantes.
2.5. Para participar, o interessado deverá efetuar seu cadastro informando: informando ou
atualizando seus dados pessoais para contato, tais como: (a) nome completo; (b)
endereço completo com bairro, cidade, UF, CEP; (c) e-mail, se houver; (d) sexo; (e)
número da cédula de identidade (RG/RNE); (f) número de telefone (com DDD); (g)
número do CPF e (h) data de nascimento.
2.6. Ato contínuo, o interessado deverá concordar e aderir aos Termos e
Condições deste Regulamento.

2.7. Na sequência, o participante poderá escolher dentre as opções disponíveis, o(s)
voucher(s) de desconto que tem interesse, imprimi-los e utilizá-los nas respectivas
lojas.

2.8. O participante deverá observar a validade de cada voucher, sendo certo que
após o período descrito o voucher não será mais aceito pelas lojas, não
cabendo ao participante qualquer tipo de ressarcimento ou reparação.

3. BRINDES E DESCONTOS
3.1. Nesta promoção serão distribuídos para os participantes que efetuarem as condições de
participação nos termos previstos neste Regulamento os seguintes brindes e
descontos, conforme segue:
3.1.1. Roleta
Loja
Estudium Estetica
Avançada
Livo
Multicoisas
Goldko

Descrição
1 Design de sobrancelha, 1 Hidratação facial, 1 Massagem
facial e 1 Peeling diamante (Agendar na loja)
Vale 1 Kit limpa-lentes livo
Vale 1 porta cartão auto adesivo
Vale 1 bombom cookies

Goldko

Vale 1 café expresso

Validade de 01/12 a 15/12/21
de segunda-feira a quintafeira

Plié
Mr Black Café

Vale 1 limpeza de edredom solteiro ou casal (Agendar
serviço na loja)
Vale 1 lingerie (calcinha string rendada)
Vale 1 café expresso

Validade de 26/11 a 28/11/21

Café do Ponto

Ganhe 1 porção de mini pães de queijos (05 unidades)

Validade de 26/11 a 30/11/21

Sterna Café

Ganhe 1 brunch "Começando Bem"

Agendar na loja até 28/11
para consumo até 10/12 de
seg a sab das 10h às 13h

5 á Sec

Estetic 360
Arranjos Express
Si Señor
Colcci
Usaflex
kalunga
Ortobom colchões
Nucci Assessórios
Sobrancelhas
Design
Hands Care
O Boticário
B. Uniq
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Rei do Mate
Canal Concept
Mr Cat
Casa Bauducco
Casa Bauducco
Casa Bauducco
Casa Bauducco
Casa Bauducco
Casa Bauducco
Sephora
Sephora
Sephora

Vale 1 depilação a laser com 10 sessões (axilas ou buço ou
faixa de barba). Agendar em loja.
Vale 1 Barra de calça (exceto pantalona)
Vale 1 prato de Nachos Supreme (100% OFF) para
consumo no local até 31/01/2022.
Taxa de Serviço será cobrado à parte
Vale 1 Kit carteira masculino com 1 chaveiro

Período

Validade de 26/11 a 28/11/21

Validade de 26/11 a 28/11/21
Validade de 26/11 a 30/11/21
Validade de 26/11 a
31/01/2022 consumo no local

Vale 1 mochila/sacola Poofy
Vale 1 caderno de anotações 15x9cm com 1 caneta
Vale 1 travesseiro de fibra siliconada
Vale 1 par de pingentes (sendo 1 pingente de coração
folheado e 1 cruz de rhodium)

Validade de 26/11 a 28/11/21

Vale 1 design de sobrancelhas (de seg a quar até 15/12)
Vale 1 Fast Manicure (esmaltação) e 1 lixa de unha.
Agendar horário
Vale 1 brinde da marca Dr. Botica
Vale 01 Necessaire EVA (azul ou rosa)
Vale 01 Óleo Bifásico linha classic 255 ML
Vale 01 Emulsão de Banho 255 ml
Vale 01 Sabonete para mãos (lavabo)
Vale 01Hidratante para mãos (lavabo)
Vale 01 Alfajor Rei do Mate 25gr
Vale 1 Lenço da coleção atual com estampas vingente da
coleção de verão
Vale 1 porta vinho exclusivo Mr.Cat (YBR015UN)
1 Chocottone Trufa 750gr
1 Chocottone com avelã 750gr
1 Chocottone Bianco e Nero 650gr
1 Chocottone Brigadeiro Gourmet 750gr
1 Panettone Damasco e Passas 650gr
1 Palmier Chocolate 140gr
Vale 01 Kit Balde pipoca
Vale 01 Bolsa da Biossance
Vale 01 Necessaire Sephora

Validade de 26/11 a 15/12/21

Validade de 26/11 a 28/11/21

01 Voucher de R$500,00 na compra de Pacote Viagem de
no mínimo R$ 3.500,00 para compras realizadas até
31/03/2022 (não acumulativo com promoções da Black
nem outras ações)

Azul Viagens

Voucher de R$100,00 na compra de passagem aérea
nacional Azul acima de R$ 700,00 válido para compras até
31/03/2022
(não acumulativo com promoções da Black nem outras
ações)
Vale LANCHE XMAGADINHO
Ingredientes: Pão de brioche, carne 80g 100% Angus,
queijo, ketchup de picles Heinz, mostarda Heinz e cebola
roxa chapeada.

Azul Viagens

Bullguer
NASA - Space
Adventure
Outback
Outback
Outback
Casa Bauducco
Coco Bambu
Coco Bambu

Vale 1 ingresso para o evento NASA - SPACE ADVENTURE

Museu das Ilusões
Playland

Vale refeição no valor de R$ 100,00
Vale 01 Bloomin´Onion
Vale 01 Kookaburra Wings
Na compra de 1 bebida quente ganhe 1 fatia de panettone
Vale 01 Chopp
Vale 01 Buffet de segunda a quinta-feira
Vale 01 ingresso para o mês de dezembro de segunda a
sexta. Ingresso válida para 03 pessoas
Playcards com R$ 100,00 (sendo R$ 50,00 crédito + R$
50,00 bônus)

Valido para compras
realizadas de 26/11/21 até
31/03/22 (não cumulativo
com demais promoções de
Black Friday e demais)

26/11 a 28/11/2021
Conforme disponibilidade dos
ingressos
Validade de 26/11 a 28/11/21
Validade de 26/11 a 28/11/21
Validade de 26/11 a 28/11/21
Valido de 26/11 a 28/11/21
Validade de 01/12 a 30/12
(de seg a sexta)
Sem validade para uso

3.1.1.1. Super Prêmios
SUPER PREMIOS
90% OFF iPhone 12
90% OFF Lava & Seca 11Kg
90% OFF Smart TV 4K 50"
80% OFF NoteBook
80%OFF Micro-ondas
70%OFF Climatizador Ar
70%OFF FRITADEIRA S/OLEO
70% OFF Forno Elétrico 18L
60%OFF Nespresso
60%0FF Caixa de Som Bluetoo
60% OFF Panela Pres Eletr
3.1.1.1.1. Fica estabelecido desde já estabelecido, que os valores dos
descontos dos “super prêmios” são valores previamente
negociados de forma exclusiva entre o Shopping Eldorado e
a Fast Shop, não se responsabilizando o Shopping por
valores aplicados em outras lojas ou site da Fast Shop.
3.1.1.1.2. Ficam os participantes cientes desde já, que o voucher do
“Super Prêmio” deverá ser utilizado exclusivamente na Loja
Fast Shop localizada no Shopping Eldorado dentro do prazo
estabelecido.

3.1.1.2. Vales-Compras
VALE COMPRAS
OFF R$300 RCH
OFF R$200 Renner
OFF R$500 Camicado
OFF R$200 Centauro
OFF R$200 Sephora
3.1.1.2.1.

Os

participantes

contemplados

com

os

vales-compras

descritos no item supra, estão cientes que deverão utilizar
os vales nas respectivas lojas localizadas no Shopping
Eldorado dentro do prazo estabelecido.
3.1.2. Slots Machines
Loja
Estudium Estética
Avançada Eldorado

Estetic 360

Descrição
Micropigmentação de sobrancelhas de R$1700,00 por
R$499,00
Agendar na loja
Vale R$ 200,00 para serviços com valor superior a R$
1.000,00, sendo necessário pagar a diferença.
É obrigatório passar por uma avaliação prévia para
indicação ou contra indicação). Tel para agendar: 951863591

Open Laser
Depilação

50% OFF na depilação em qualquer região do corpo

EstudioFace

50% OFF na primeira sessão de laser (facial para
rejuvenescimento, clareamento, fechamento poros, cicatriz
acne)

Hands Care
Now Nutrição
Esportiva
Now Nutrição
Esportiva
Arranjos Express
Ophicina de
Costura
5 á Sec
Mayore Beauty
Opaque
Opaque
Opaque
Opaque
Opaque
Opaque
Opaque
Opaque
Opaque
O Boticário

40% OFF na manicure tradicional e ganhe 01 lixa de unha
40% OFF Whey Concentrado 2.4 kg Evolution
Compras a partir de R$ 200,00 ganha BCAA 300g
40% OFF nos ajustes da segunda peça do ticket (pela de
menor valor)
40% OFF em serviços ou produtos até 01/12
50% na limpeza de vestidos de festa e casacos em couro
(válido para pagamento antecipado e não cumulativo com
outras promoções)
60% OFF na Máscara de Cílios Myscara
THE SECRET EDT 100ML (ANTO 05 000038) De R$ 179,00
por R$ 89,00
ESCALE A PORTOFINO EDT 075ML (DIOR 05 0000057) De
R$ 349,00 por R$ 174,00
SAUVAGE COOL SPRAY EAU DE TOILETTE MASCULINO
100ML (DIOR 05 000218) De R$ 389,00 por R$ 194,00)
MONTBLANC LEGEND EDT 200ML (MONT 05 000099) De
R$ 749,00 por R$ 411,00)
1 MILLION LUCKY EDT 050ML (PACO 05000161) De R$
419,00 por R$ 229,00
INVICTUS LEGEND EDP 050ML (PACO 05 000192) De R$
449,00 por R$ 246,00
SHISEIDO CLARIFYING CLEANSING FOAM (SHIS 08
000246) De R$ 239,00 por R$ 143,00
SHISEIDO ULTIMUNE POWER INFUSING CONCENTRATE
NEW (SHIS 08 000241) De R$ 599,00 por R$ 359,00
SCANDAL A PARIS EDT 030ML (JEAN 05 000100) De R$
329,00 por R$ 197,00
Malbec Club Intenso 100ml 70% Off

Período
Validade de 26/11 a
28/11/21

Validade de 26/11 a
31/12/2021

Validade de 26/11 a
05/12/2021
Validade de 26/11 a
15/12/2021
Validade de 26/11 a
28/11/21
Validade de 26/11 a
30/11/2021
Validade de 26/11 a
01/12/2021

Validade de 26/11 a
28/11/22

O
O
O
O
O

Boticário
Boticário
Boticário
Boticário
Boticário

O Boticário
O Boticário
O Boticário
O Boticário
O Boticário
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
Giovanna Baby
The body shop
Óticas Carol
Ortobom Colchões
Teatro das Artes
SEPHORA
Multicoisas
Multicoisas
Multicoisas
Multicoisas
Multicoisas
Multicoisas
Passatempo
Presentes
Rupyamani
Yogini
Plié
Santa Lolla
Havaianas
Colcci
Maxior Joias
B. Uniq
Jocker Socks
Any Any
Any Any
Side Walk
Side Walk
Clube Morena Rosa
Morana

Nativa Spa Queen Vanilla 100ml 70% Off
Arbo Reserva body spray 100 ml 70% Off
Botica 214 Jasmim &amp; Patchouli 75ml 70% Off
Body Bronzer maquiagem totalizante corporal 50% Off
Gloss Revitalizante cabelos castanhos e ruivos 70% Off
Make B. Batom líquido efeito mate Cor: Taupe Chic 50%
Off
Make B Batom Ombré cor ombré nude 50% Off
Make B Batom Mate core hot brown 50% Off
Matchplex solução capilar Ligas dos Coloridos 50% Off
Make b Duo de Contorno em Bastão cor Dark 50% Off
GB DEO COLONIA BLANC VANILLA 100 ML -50% OFF
GB DEO COLONIA BLUEBERRY 100 ML - 50% OFF
EB DEO COLONIA CHERRY - 50% OFF
GB DEO COLONIA GB MEN 100 ML 50% OFF
LINHA CONCEPT BLANC VANILLA 100 ML - 50% OFF
GB SENSE COLONIA ELLA 100 ML - 50% OFF
CREMES DE MÃOS BLAC VANILLA/ CHERRY -50% OFF
Body mist moringa com 50%off- De R$ 69,90 por
R$34,95
50% OFF óculos de sol TNG metal e acetato masculino e
feminino
60% OFF Colchão Super Pocket Duo Visco Casal (1,38 x
1,88)
30% OFF em toda a programação de acordo com o
espetáculo vigente
Válido apenas para compra na bilheteria do teatro
40% de desconto em qualquer item da Marca Fenty
Beauty, desconto não acumulativo com outros descontos.
Kit Faca Coz Inox 6PC 23498051 Tram (cod 2144266)
40% Off de R$ 69,90 por R$ 41,90
Balde Retr.Plast. 5L 3512 Flashlimp (cod 2087627)
40% Off de R$ 69,90 por R$ 41,90
Caixa som Blluet.USB 5W biv 405 Kima (cos 2122699)
40% off de R$ 299,90 por R4 179,90
Mop.Mult.Polipr.a,29M 0177 Flashlim (cod 2104496)
40% Off de R4 69,90 por R$ 41,90
Luminária Mesa Led 10W (V PT Geonav (cod 2162295)
40% Off de R$ 229,90 por R$ 137,90
Fone de Ouvido c/ Micr P2 1M 8154 Plan (cod 2071765)
50% off de R$ 19,90 por R$ 9,90
50% OFF nos arranjos de balões acima de R$ 250,00 (não
cumulativo com demais promoções)
Desconto de 50% - 1 Par de argola por cupom - código
2133800001
Blusa Decote Quadrado c/ Látex (005913) G
50% OFF - De R$ 298,00 por R$ 149,00
Bermuda Abdominal Skin Tam(cod 50414) Tam P ao GG 40% Off De R$ 185,90 por R$ 114,54
Rasteira napa Satorine Preto com 50% OFF
50% Off Sandálias Havaianas Slin Holiday de R$ 59,99 por
R$ 29,99 REFERÊNCIA 4146352
40% OFF peças selecionadas de primavera/21
Brinco em prata com espinélio e nefrita 50% OFF
40% de desconto em qualquer montagem B.Super 4 peças
(Baú, Recheio 2 Alças) de R$566 por R$ 340
30% OFF em meias a sua escolha
50% OFF Camisola Manga Curta Vancouver 01.033.1393
50% OFF Pijama Longo Manga Curta Status Felino
04.04.0540
40% OFF Sapato ref 01.08.0681 – FEMININO
40% OFF Sapato ref 01.08.0772 – MASCULINO
Descontos de 40% a 65% em peças selecionadas
20% de desconto nas compras efetuadas

26/11 a 24/12/2021
26/11 a 28/11/2021

Validade de 26/11 a
28/11/21

Validade de 26/11 a
31/12/2021

Validade de 26/11 a
28/11/21

Calvin Klein Jeans
Via Uno
Via Uno
Via Uno

Sterna Café

50% OFF nas peças da coleção inverno/21
Sapatilha verde Ref 120404 50% OFF
Sapatilha Bege Croco Ref 120409 50% OFF
Sapatilha Nude Ref KIZPE024 50% OFF
40% de desconto Kit gin tônica perfeito acompanha 8
especiarias 1 colher bailarina, receita e dicas e história de
cada erva
40% desconto na 2º unidade Deli Deli
40% desconto na 2º unidade display bombom
40% desconto na 2º unidade Laskas
40% desconto na 2º unidade Pote marshmallow
40% OFF na compra de 01 Bomba Energética + 01 Copão
de pão de queijo com 12 unidades
Na compra de um Brunch "Começando Bem" o segundo sai
pela metade do valor

Erva Doce

Blusa 0016717 50% de desconto

Erva Doce

Blusa 0016722 40% de desconto

Erva Doce

Blusa 0036852 50% de desconto

Erva Doce

Macacão 0036853 50% de desconto

Erva Doce

Pantacourt 0036870 50% de desconto

Erva Doce

Blusa 0036925 50% de desconto

Erva Doce

Blusa 0036926 40% de desconto

Erva Doce

Camisa 0036851 40% de desconto

Erva Doce

Cardigan 0036931 50% de desconto

Livraria da Vila

40% OFF Box Tolstoi com 04 livros

Livraria da Vila

40% OFF Livro Antologia do Humor Russo

Bombay
Goldko
Goldko
Goldko
Goldko
Rei do Mate

3.2. O participante não poderá escolher entre os brindes ou descontos disponíveis, que
serão distribuídos conforme a álea da roleta, sendo que, uma vez que receber
determinado brinde ou desconto após girar a roleta, não poderá substituí-lo/trocálo.
3.3. Todos os participantes que preencherem as condições de participação na
forma deste regulamento serão contemplados com, única e exclusivamente,
um brinde ou desconto.
3.4. Não haverá limitação de estoque para a presente campanha promocional,
sendo

todos

os

participantes

que

preencherem

as

condições

deste

regulamento serão contemplados com alguns dos brindes ou descontos.
3.5. No caso do participante, após girar a roleta, ser contemplado mediante um
brinde, não lhe será imposto nenhum ônus de custeio do seu valor, bastando,
após a apresentação do voucher, retirá-lo na loja aderente responsável; se o
participante for contemplado pela roleta com alguns dos descontos sobre os
produtos previstos neste Regulamento, depois de apresentar o voucher
respectivo, deverá custear a diferença do valor junto à loja participante.

3.6. Será

disponibilizado

um

coordenador

da

Promotora

no

Balcão

de

Autoatendimento para esclarecer aos interessados sobre o cadastramento e
como girar a roleta.
3.7. Se, por ocasião do recebimento do brinde ou produto mediante desconto, forem
constatadas quaisquer irregularidades na embalagem ou, ainda, aparência imprópria
para o consumo, o participante deverá solicitar a loja participante responsável a troca
imediata por outro em perfeitas condições, sendo que a responsabilidade do
Shopping em relação ao participante cessará com o ato de girar a roleta, com a
conclusão do processo de troca.

3.8. Os brindes ou descontos a serem distribuídos nessa promoção não poderão ser
convertidos em dinheiro, tampouco serem trocados e/ou substituídos por outro de
qualquer natureza, destinando-se, unicamente, à premiação nesta promoção.

3.9. Para que o participante tenha direito ao brinde ou desconto e, então, possa retirá-lo
junto à loja participante, além de apresentar o voucher no seu aparelho
telefônico, também terá de apresentar, cumulativamente, um documento
pessoal original com foto (CNH, RG, Carteira Profissional de Identidade), sob
pena de, em não o fazendo, não ter direito ao recebimento do brinde ou
desconto.

3.10. Uma vez impresso o voucher ao participante, será deste a responsabilidade
por

sua

guarda

até

que

seja

feita

a

troca

pelo

brinde,

não

se

responsabilizando o Shopping por seu extravio, tampouco pela emissão de
novo voucher em substituição ao extraviado.

3.11. Não será permitido que terceiros efetuem o cadastro e/ou a troca do voucher
pelo brinde ou desconto em nome do participante da promoção, mesmo que
estes terceiros apresentem os documentos originais de identificação com foto do
titular do cadastro (RG/CPF/Carteira Profissional) e/ou procuração/autorização, ainda
que firmadas em cartório pelo participante, titular dos comprovantes de aquisição,
sendo certo que estes documentos do titular poderão ser solicitados a qualquer
momento.

3.12. Uma vez identificada a realização do cadastro em nome de terceiro, haverá o
impedimento da participação com imediato cancelamento do cadastro deste

participante e a consequente perda do direito ao brinde ou desconto, sem
prejuízo das medidas cabíveis a serem promovidas pelo Shopping em face do infrator.

3.13. Caso por qualquer razão, alheia à vontade do participante, houver interrupção no
cadastramento, de maneira que não seja concluída a operação, o participante poderá,
novamente, acessar

os

Ipads

e/ou

o

aplicativo, no intuito de

efetivar

seu

cadastramento na promoção. É certo, portanto, que somente serão armazenados os
dados para fins de participação nessa promoção a partir do momento em que o
participante receber a mensagem de confirmação e conclusão do seu cadastro.

3.14. Considerando que o cadastro na promoção será informatizado, no caso de uma
eventual falha operacional de sistema ou da impressora, falta de energia elétrica,
queda de sinal de internet, haverá imediata solicitação de reparação, mas será
necessário que o cliente aguarde até o retorno da operação, para impressão do
voucher e troca pelo brinde ou desconto na loja participante.

3.15. O Shopping Eldorado e lojas aderentes priorizarão o atendimento aos idosos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, pessoas com deficiência (PCD),
gestantes, lactantes e adultos com crianças de colo, bem como aos idosos com
idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos será fornecido o atendimento super
preferencial.
4. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
4.1. Será desclassificada da promoção, a qualquer momento, a participação com fraude
comprovada; realizada por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma
ilícita; ou que não cumpra quaisquer das condições deste Regulamento, como,
mas não se limitando a participação: (i) com mais de um CPF ou dados pessoais
incorretos; (ii) em que não haja a efetiva confirmação da comprovação das condições
exigias e (iii) em que haja a utilização de meios escusos para participar desta
promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento irregular,
desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas
neste Regulamento.
4.1.1.

Todas

as

situações

consideradas, a

acima,

dentre

outras

quando

qualquer momento, como infração

identificadas,

serão

aos termos

deste

Regulamento, ensejando o impedimento da participação com imediato
cancelamento do cadastro deste participante e a consequente perda

do direito ao brinde ou desconto, sem prejuízo das medidas cabíveis a
serem promovidas pelo Shopping em face do infrator.
4.2. Fica desde já estabelecido que serão desclassificados os participantes que
desrespeitarem qualquer regra deste Regulamento, em especial e sem se limitar
a: utilização da promoção de forma contrária à legislação em vigor, aos bons
costumes, à ética, à moral; sendo certo que terão a sua participação excluída
automaticamente da promoção em caso de desclassificação, fraude ou não
atendimento de quaisquer requisitos válidos de participação previstos neste
Regulamento,

inclusive

impedimento,

podendo

a

Promotora

demandar

eventual indenização por perdas e danos.
4.3. Impedidos de participarem desta promoção: as pessoas jurídicas; os lojistas; os
prestadores de serviço dos lojistas; os funcionários temporários ainda que sem vínculo
com os lojistas; as empresas terceirizadas; as pessoas físicas que não cumprirem as
condições de participação previstas neste Regulamento; os sócios, acionistas,
funcionários e empregados contratados, temporários ou freelancers das seguintes
empresas:

Associação

dos

Lojistas

do

Shopping

Eldorado,

Ancar

Ivanhoe,

Subcondomínio Shopping Eldorado, das lojas, quiosques de Merchandising do
Shopping Eldorado; das agências de propaganda e promoção responsáveis pela
campanha promocional do Shopping Eldorado; da assessoria de imprensa do Shopping
Eldorado e do escritório responsável pela confecção deste Regulamento; bem como
dos que trabalham em todas as lojas, quiosques e estandes de merchandising
localizados no interior do Shopping, e todos os fornecedores em contrato com o
Shopping ou que contemplem contrato de serviços para esta campanha promocional,
sendo a identificação de tais condições efetuada pelo sistema de troca no momento do
cadastro.
4.3.1. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que de alguma maneira
manipularam, violaram ou fraudaram este Regulamento para participar da
promoção, não terão direito ao brinde ou desconto.
4.3.2. Na hipótese dos sócios e funcionários dos lojistas/quiosques situados nas
dependências do Shopping, conseguirem realizar a troca pelo brinde ou
obtenção de desconto através da roleta, uma vez identificada esta ocorrência
pelo Shopping Eldorado, os mesmos deverão proceder à sua devolução junto
ao Shopping, em decorrência do seu impedimento, sob pena de promoção
das medidas cabíveis.

4.4. Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação,
sendo sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo
de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e
civil.
5. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E AUTORIZAÇÕES
5.1. Ao se cadastrar nesta promoção, o participante: (i) aceita todos os termos do presente
Regulamento e (ii) autoriza o uso dos seus dados pessoais na forma descrita no item
“2.2” deste regulamento.
5.2. O Shopping, neste momento, assume o compromisso de proteger os dados pessoais
cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais informações, garantindo
que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel cumprimento da execução desta
promoção, não serão compartilhados ou cedidos com terceiros a qualquer título.
5.3. Assim, os dados serão compartilhados apenas com as empresas contratadas pelo
Shopping, tais como: empresas responsáveis pelo sistema do banco de dados, pela
contabilidade, pela auditoria, pela assessoria jurídica, pela entrega dos prêmios, todas
com a finalidade exclusiva de executar e operacionalizar a presente promoção.
5.4.

O

Shopping

exige

que

todas

as

empresas

responsáveis

pela

execução

e

operacionalização desta promoção utilizem referidos dados pessoais em conformidade
com este Regulamento e Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
5.5. Internamente, os dados dos participantes serão acessados somente por colaboradores
do Shopping devidamente autorizados, respeitando os princípios inerentes

ao

tratamento de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, sempre
com

o

objetivo

de

execução

e

operacionalização

desta

Promoção,

além

do

compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade, de acordo com este
Regulamento.
5.6. Os dados pessoais coletados para esta promoção ficarão armazenados para fins
operacionais e obedecerão a padrões rígidos de confidencialidade e segurança.
Nenhum documento, informação e/ou dado pessoal será divulgado e/ou compartilhado
em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos e/ou mediante ordem judicial
ou por determinação regulatória ou legal.
5.7. As obrigações de confidencialidade acima previstas não se aplicam às informações
disponibilizadas que:

(a) forem de domínio público à época em que tiverem sido reveladas;
(b) passarem a ser de domínio público após sua revelação, sem que a divulgação seja
efetuada em violação ao disposto neste Regulamento;
(c) devam ser reveladas em razão de uma ordem emitida por órgão administrativo ou
judiciário com jurisdição sobre uma das partes, somente até a extensão de tal ordem;
ou
(d) forem independentemente obtidas ou desenvolvidas pela Promotora sem qualquer
violação das obrigações previstas neste Regulamento.
5.8. E em atenção às diretrizes legais aplicáveis, o Shopping possibilitará aos participantes
que revoguem a autorização para uso de seus dados, para fins de execução desta
promoção concedida nos termos do item “2.2, (i)”, bastando que solicitem pelo e-mail
sac@shoppingeldorado.com.br.
5.8.1.

Na hipótese de a promoção ainda estar em curso, a revogação da autorização,
pelos participantes, acarretará na sua imediata desclassificação e na
cessação do envio de mensagens com os fins específicos descritos
neste Regulamento.

5.9. Quanto à manutenção dos dados pessoais no banco de dados para fins de facilitar
cadastros em futuras promoções, o participante poderá revogar esta autorização,
encaminhando e-mail de solicitação de exclusão para sac@shoppingeldorado.com.br.
5.9.1.

Da mesma forma, os participantes poderão revogar a autorização para
recebimento de e-mails marketing, SMS, contato via telefone e/ou WhatsApp
de informações sobre promoções em geral e/ou ofertas de serviços do
Shopping

e

lojas

aderentes,

remetendo

solicitação

para

sac@shoppingeldorado.com.br ou, ainda, no casos de e-mail marketing,
assinalando

a

opção

“cancelar

recebimento”

ou

similar,

que

será

disponibilizada na parte inferior de todas as mensagens que lhe forem
encaminhadas.
5.10. Além disso, o Shopping permitirá que os participantes atualizem seus dados cadastrais
antes do término da promoção, como endereço, telefone e/ou e-mail ou corrija algum
dado cadastral, bastando acessar o seu cadastro no Aplicativo do Shopping

Eldorado (note-se que será permitida a correção de dados e não a troca de dados de
uma pessoa para outra).
5.11. Ao término da promoção, os dados pessoais de todos os participantes serão mantidos
no banco de dados do Shopping pelo prazo de 10 (dez) anos, ou até que haja o
cancelamento, de forma expressa, das autorizações de manutenção dos dados
previstas neste Regulamento, considerando o fato que ocorrer primeiro, sem prejuízo
do disposto no item abaixo.

5.12. O Shopping, para fins de cumprimento legal e/ou defesa em eventual processo
administrativo e/ou judicial, manterá, obrigatoriamente, em sua base de dados, os
dados pessoais: (i) dos participantes contemplados: pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados do término da campanha; e (ii) dos demais participantes inclusive daqueles
que cancelaram a autorização para participar desta promoção até a finalização da
campanha. Findos os prazos ora estipulados, os dados poderão ser deletados.
6. DIVULGAÇÃO
6.1.

A divulgação desta promoção dar-se-á por meio de peças de divulgação nas Lojas
Participantes e outros meios escolhidos, a exclusivo critério da Promotora.

6.2.

O Regulamento completo desta promoção e a listagem das lojas e quiosques
participantes - Anexo I - estarão disponíveis no Balcão de Autoatendimento,
localizado no 2°SS Alameda Jardins; e no site www.shoppingeldorado.com.br.
Eventuais dúvidas porventura não sanadas junto ao Balcão poderão ser direcionadas
ao SAC: (i) pessoalmente ou (ii) por e-mail sac@shoppingeldorado.com.br .

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1.

No caso do participante, após girar a roleta, ser contemplado mediante um
brinde, não lhe será imposto nenhum ônus de custeio do seu valor,
bastando, após a apresentação do voucher, retirá-lo na loja aderente
responsável; se o participante for contemplado pela roleta com alguns dos
descontos sobre os produtos previstos neste Regulamento, depois de
apresentar o voucher respectivo, deverá custear a diferença do valor junto à
loja participante.

7.2.

É obrigatório que os participantes desta promoção cadastrem dados pessoais válidos
e atualizados como número de telefone, nome completo, endereço e e-mail.

7.3.

O Shopping não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos
participantes, cabendo exclusivamente a eles, a responsabilidade integral pela
veracidade e exatidão das informações prestadas.

7.4.

Toda e qualquer tentativa de criar falsa identidade, idade, endereço eletrônico ou
físico, CPF/ME e outros dados cadastrais obrigatórios será considerada como infração
à

lei

e

aos

termos

do

presente

Regulamento,

ocasionando

o

imediato

cancelamento da participação, sem prejuízo, ainda, de eventuais medidas civis e
penais, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

7.5.

Os participantes desta promoção autorizam a Promotora a utilizar seus dados para o
envio de e-mail marketing de ofertas, campanhas promocionais e convites de
eventos, respeitadas as solicitações de exclusão feitas pelo titular dos dados
cadastrados.

7.6.

O consumidor se compromete a não: (i) produzir, (ii) divulgar e/ou (iii)
publicar, em qualquer meio de comunicação, conteúdo ou comentário abusivo em
face da Promotora e/ou de seus representantes, ou relacionado a presente
campanha, que tenha caráter difamatório, obsceno, ofensivo e calunioso ou que seja
contrário à honra, à ética, à moral, aos bons costumes, à intimidade pessoal e
familiar ou à imagem das pessoas (aqui inclusas as pessoas jurídicas e entidades e
organizações a ela equiparadas), sob pena de a Promotora ingressar com as
pertinentes medidas administrativas e/ou judiciais, para reparação dos danos
sofridos.

7.7.

A participação nesta promoção implica na ciência do Regulamento e
concordância com todos os seus termos e condições, servindo como declaração
de que o participante não tem qualquer impedimento para aderir a essa promoção.

7.8.

Fica desde já estabelecido que os participantes concordam expressamente que o
Shopping não será responsável por qualquer ato de terceiro, caso fortuito ou força
maior que possa impossibilitar a participação dos

interessados no decorrer da

promoção, como, por exemplo, mas não se limitando a, qualidade do atendimento
de terceiros, encerramento de atividades de estabelecimentos comerciais no decorrer
da promoção, quebra de equipamento, problemas de software, hardware, velocidade
de acesso à internet, provedores de acesso à internet, vírus, hackers, que
aconteçam isolada ou conjuntamente.

7.8.1.

Na ocorrência de quaisquer dos eventos acima no período de participação da
promoção, o Shopping não ficará obrigado a prorrogar o prazo para cadastro
nesta promoção e/ou troca pelo brinde/desconto ou, ainda, efetuar qualquer
espécie de ajuste ou compensação.

7.9. Os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista de seus
brindes/descontos, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, pelo Shopping,
em qualquer um dos meios escolhidos para divulgação desta promoção, pelo período
de 12 (doze) meses, contado do seu término, sem nenhum ônus. No entanto, não há
obrigatoriedade do Shopping em divulgar tais participantes.
7.10. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes, não previstas
neste Regulamento, serão dirimidas pelo Shopping Eldorado.

7.11. Esta Promoção não implica qualquer tipo de concurso, vale-brinde, sorteio ou
operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte ou competição,
não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei nº 5.768/71,
no Decreto nº 70.951/72 e na Portaria nº 41/08
OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA

