REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “REVISÃO DE FÉRIAS GERARDO BASTOS”.

Esta é uma promoção realizada pela Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda – CNPJ:
07.270.366/0007-15 para Promoção Revisão de Férias Gerardo Bastos na compra dos itens
indicados no item “produtos participantes”.
1. Mecânica
1.1. Para compras pagas à vista deverão ser considerados, para a Promoção Revisão de Férias
Gerardo Bastos, valores de compras a partir dos valores indicados nos itens listados no item 4.1.
Para compras pagas parceladas o valor irá variar de acordo com a quantidade de parcelas
solicitadas pelo cliente. Sendo 6 (seis) o número máximo de parcelas.

2. Período da promoção
2.1. A promoção terá vigência até o dia 31/07/2019 ou enquanto durarem os estoques, o que
ocorrer primeiro.
3. Lojas Participantes:
3.1. A compra deverá ser realizada em uma das lojas Gerardo Bastos, endereços disponíveis
em http://www.gerardobastos.com.br/como-chegar/.
4. Produtos participantes:
4.1.A promoção é válida para os itens listados abaixo:
Descrição

A partir de

Pneu F Energy 175/70R13 F Energy 82T PN

R$ 178,00

COMBO Alinhamento + 04 Balanceamentos + Troca de Óleo + Filtro

R$ 176,00

Revisão de Freios

R$ 377,00

5. Disposições Gerais
5.1. A condição, descrita no item 1.1, apenas se aplica aos consumidores que forem utilizar os
produtos como destinatários finais, não sendo válida para adquirentes que venham a
comprá-los para distribuir, vender ou mesmo realizar qualquer tipo negociação com os
mesmos.
5.2. A condição, descrita no item 1.1, se aplica apenas aos itens listados no item 4.1 deste
regulamento.
5.3. A presente oferta está sujeita à disponibilidade de estoque dos produtos. Com o término
dos estoques a promoção será suspensa ou encerrada, a critério exclusivo da Gerardo
Bastos.
5.4. O presente regulamento é válido até às 23h59 de 31/07/2019, dia em que se encerra a
promoção “REVISÃO DE FÉRIAS GERARDO BASTOS”.

5.5. A PROMOÇÃO não é cumulativa a outras promoções ou descontos realizados pela
Gerardo Bastos.

5.6. Aplica-se a esta PROMOÇÃO à legislação brasileira e fica eleito o foro da cidade de
Fortaleza para dirimir quaisquer controvérsias dela oriundas.
5.7. A participação na PROMOÇÃO implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens do
presente Regulamento.
5.8. A presente ação promocional não envolve qualquer modalidade de sorte.
5.9. Para orientações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Gerardo Bastos
dos telefones 08009798322 ou 4006.0006.
5.10. Os casos omissos deste Regulamento serão decididos conforme exclusivo critério da
Gerardo Bastos.

