
Regulamento do Sorteio  

Campanha: PROMOÇÃO VERÃO PREMIADO - LOGA 

Período: 23 de dezembro de 2020 a 26 de fevereiro de 2021.  

Sorteio: Serão 9 (nove) sorteios, todos realizados às sextas-feiras,         
com exceção do dia 23/12/2020 que será na quarta-feira, a partir do            
dia 23/12/2020 até 26/02/2021. 

Regras: 

1. Serão sorteados Vouchers dos produtos descritos no item 3.4 deste          
regulamento. 

1.1 A entrega dos produtos sorteados ocorrerá de acordo com o           
descrito no item 3.2 deste regulamento 

1.2 Todos os clientes da Loga Internet que estejam com suas           
mensalidades em dia até um dia útil da data do sorteio, podem            
participar dos sorteios. 

OBS: O cliente que estiver inadimplente com algum dos contratos,          
estará fora do sorteio.  

1.3 Os colaboradores da LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS        
EIRELI bem como da suas franqueadas não poderão participar dos          
sorteios desses Vouchers. 

1.4. Na hipótese de contemplação de pessoa (s) descrita no item 1.3            
será realizado novo sorteio. 

1.5 Os participantes dos sorteios que não cumprirem os critérios          
estabelecidos neste Regulamento ou não estiveram adimplentes       
com as mensalidades, serão automaticamente desclassificados dos       
sorteios. 

1.6 O sorteio vai acontecer toda sexta-feira, ao vivo pelo Instagram da            
Loga, em Vila Velha-ES, a partir do dia 23/12/2020 até 26/02/2021. 

OBS: O resultado do sorteio será divulgado toda sexta-feira pelas          
redes sociais da Loga Internet. 



1.7 Não será obrigatória a presença do (s) ganhador (es) no local do             
sorteio, caso ele (s) não esteja (m) presente (s) a organização do            
sorteio irá localizá-lo (s), por meio dos dados cadastrais da          
empresa. 

1.8 Os ganhadores apresentarão, obrigatoriamente, documento de       
identificação com foto, válido em todo território nacional; 

1.9 O Voucher só poderá ser retirado pelo ganhador titular do contrato            
ou através de um representante legal, desde que apresente         
procuração autenticada em cartório, onde o titular sorteado autoriza         
a retirada do seu Voucher premiado. Caso cliente não concorde em           
assinar o termo, não poderá retirar o prêmio e será feito um novo             
sorteio com data a definir.  

1.10 Não serão admitidos quaisquer documentos adulterados,       
rasurados, emendados ou ilegíveis. 

 

2. Faturas: 

2.1 Será considerado apto para participação do sorteio todos os         
clientes da Loga Internet que estejam com suas mensalidades em          
dia até um dia útil da data do sorteio. 

2.2 Os clientes que estiverem com seus pagamentos em dia durante a            
promoção, participarão dos 09 sorteios; 

3. Prêmios: 

3.1 As imagens nas mídias da promoção são ilustrativas. 

3.2 A entrega da premiação aos sorteados ocorrerá da seguinte forma: 

- A pessoa sorteada será contatada pela LOGA em até 05 (cinco) dias             
úteis após o sorteio; 

- A LOGA realizará este contato com intuito de informar aos sorteados            
em qual Loja ou Quiosque mais próximo possam retirar seu          
voucher; 



- Os sorteados terão até 30 (trinta) dias para buscar seu Voucher nos             
locais informados; 

- Será necessário o documento do titular com assinatura no termo para            
divulgação de imagens; voz e fotografias. 

- A empresa LOGA direcionará o contato da pessoa sorteada, com           
os dados do(a) ganhador(a), para o setor de Televendas das Lojas           
Sipolatti dentro de 5 (cinco) dias uteis.  

- O Televendas da Sipolatti definirá junto a pessoa sorteada se           
prefere que seu prêmio seja entregue em sua residência ou qual a            
melhor filial para retirada desse prêmio. 

3.3 Para possibilitar um atendimento e entrega personalizada,        
reforçamos que a definição do local de retirada e/ou entrega da           
premiação ocorrerá entre os sorteados diretamente com o setor de          
Televendas da Sipolatti não ultrapassando o prazo máximo de 90          
dias.  

3.4 Segue a seleção de prêmios para sorteio: 

Data 
Sorteio Produto 

Unidad
e Valor  Total 

23/12/202
0 

Smart TV LG UN7100 Tela 65'' 4K UHD 
Wi-Fi Bluetooth HDR Inteligência Artificial 

ThinQ AI Google Assistente Alexa IOT 
1  R$ 

3.999,00  
 R$ 

3.999,00  

08/01/202
1 

Computador All In One Positivo Union 
C4500A-21 Tela 22" Intel® Celeron® 

Dual-Core™ Windows 10 Home 
1 

 R$ 
2.799,00  

 R$ 
2.799,00  

15/01/202
1 

Ar Condicionado Samsung Split, Inverter, 
WindFree, Sem Vento, 12.000 Btus, 

Quente e Frio - 220 volts 
1 

 R$ 
3.399,00  

 R$ 
3.399,00  

22/01/202
1 

Notebook Acer Aspire 3 A315-34-C5EY 
Tela de 15,6'' Intel Celeron N4000, 4GB 

RAM, 500GB HD, Windows 10 
1 

 R$ 
2.799,00  

 R$ 
2.799,00  

29/01/202
1 

Soundbar Samsung HW-T555, com 2.1 
canais, potência de 320W, Bluetooth, 

Subwoofer sem fio e DTS Virtual:X - Bivolt 
1 

 R$ 
1.999,00  

 R$ 
1.999,00  

05/02/202
0 

Smartphone Motorola Moto G9 Plus, Tela 
de 6.8”, Câmera Traseira Quádrupla, 
Android 10 e Processador Octa-Core, 

128GB, 4GB RAM, Azul Indigo 

1 
 R$ 

2.499,00  
 R$ 

2.499,00  

12/02/202
0 

Notebook Acer Aspire 3 A315-34-C5EY 
Tela de 15,6'' Intel Celeron N4000, 4GB 

RAM, 500GB HD, Windows 10 
1 

 R$ 
2.799,00  

 R$ 
2.799,00  



OBS: Na hipótese da pessoa sorteada não encontrar os produtos          
disponíveis de acordo com o voucher sorteado, este poderá ser          
substituído por outro similar.  

3.5 A única forma de premiação será através da entrega dos produtos            
descritos no item 3.4, sendo vedada qualquer outra forma da entrega           
de valores desses produtos. 

4. Considerações 

4.1 Todos os clientes da LOGA e suas FRANQUEADAS que          
atenderem as regras de 1.1 à 1.10 estão automaticamente         
habilitados e participarão dos sorteios. Caso o cliente não concorde          
com os termos dessa promoção, deverá enviar e-mail para         
promocao@loga.net.br informando o nome do titular e CPF/CNPJ        
para exclusão do sorteio; a participação no SORTEIO implica na          
aceitação plena deste Regulamento;  

4.2 A responsabilidade junto aos clientes contemplados se encerra no          
momento do faturamento e entrega dos prêmios pela loja Sipolatti. 

4.3 Na hipótese de não comparecimento do (s) sorteado (s) para           
retirada do voucher, no prazo de 60 (sessenta) dias, este perderá o            
direito e o respectivo bem retornará a empresa LOGA         
ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS EIRELI; 

4.4 Ao participar da promoção, o cliente fica ciente desde já que, caso             
seja contemplado no sorteio, deverá autorizar o uso abaixo descrito          
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à             
sua imagem e voz ou a qualquer outro. 

4.5 A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o           
uso da imagem e voz acima mencionada em todo território nacional           
e no exterior, das seguintes formas: (I) out -door; (II) busdoor;           
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder          

19/02/202
1 

Smartphone Samsung Galaxy A51 
128GB, Tela 6.5" com Display Infinito, 
Octa Core, Câmera Quádrupla - Cinza 

1 
 R$ 

1.799,00  
 R$ 

1.799,00  

26/02/202
1 

Smart TV LG 50'' UN7310 4K, UHD, Wi-Fi, 
Bluetooth, HDR, Inteligência Artificial 
ThinQ AI, Google Assistente, Alexa 

1 R$ 2.599,00 R$ 2.599,00 

  Soundbar Samsung HW-T555, com 2.1 
canais, potência de 320W, Bluetooth, 

Subwoofer sem fio e DTS Virtual:X - Bivolt 
1 

 R$ 
1.999,00  

 R$ 
1.999,00  

mailto:promocao@loga.net.br


de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V)           
home page (internet); (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia         
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, vídeos institucionais, vídeos      
comerciais para televisão, internet e cinema, programa para rádio,         
site da empresa, entre outros). 

4.6 Faz parte como FRANQUEADORA dessa promoção a empresa         
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS EIRELI, juntamente com       
suas FRANQUEADAS. 

 

 


