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Regulamento do sorteio
 
 Vigência da promoção

1.1 - Esta promoção terá início no dia 28/04/2022 e se encerrará no dia 31/05/2022.

 Como participar dos sorteios
2.1 - Promoção válida para todos os clientes cadastrados no Clube +Panelão. (Cadastro no site www.panelao.net.br ou nas lojas de 
aplicativos para celular App Store e Google Play). É necessário que o cliente cadastrado informe seu CPF no ato das compras.
2.2 - Para participar, o cliente deverá efetuar compras nas lojas físicas a partir de R$ 70,00 (setenta reais), dando direito a um cupom a 
cada R$ 70,00 (setenta reais) em compras, limitado a dez cupons por compra.
2.3 - A distribuição de cupons será feita de 28/04/2022 a 31/05/2022, em todas as lojas físicas Panelão Supermercados.
2.4 - O sorteio será realizado no dia 02/06/2022 e transmitido através de live pelas nossas redes socias .
2.5  - Todos os cupons serão emitidos automaticamente, após a finalização da compra, contendo os dados do cliente conforme cadastro 
feito pelo mesmo.

  Premiação
Serão sorteados:
Serão sorteados R$ 10.000 (dez mil) em vales-compras, divididos em 7 sorteios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada e 6 sorteios de R$500,00 
(quinhentos reais) cada.

 Sorteio
O sorteio será realizado no dia 02/06/2022, com local e horário a definir.
4.1 - Serão sorteados  13 cupons:
1 º sorteio – 7 Vales-Compras de R$ 1.000,00 (Valor a ser creditado na conta do Clube +Panelão dos ganhadores em forma de cashback.) 
2 º sorteio – 6 Vales-Compras de R$ 500,00 (Valor a ser creditado na conta do Clube +Panelão dos ganhadores em forma de cashback.)
4.2 - Os prêmios são individuais e intransferíveis.
4.3 – Não será permitido que um ganhador seja contemplado duas vezes ou mais.
4.4 – Para os clientes contemplados com vales-compras, caso a compra exceda o valor contemplado o cliente deverá arcar com a 
diferença.
4.5 - Os ganhadores serão comunicados do resultado do sorteio via telefone.
4.6 – Os valores correspondentes ao prêmio de cada ganhador será creditado como cashback em sua conta virtual do clube +Panelão já 
cadastrada.

 Disposições Gerais

5.1 - Os participantes autorizam o Panelão Supermercados a fazer uso de seus nomes e imagens, sem qualquer ônus para divulgação 
desta promoção e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia.
5.2 - É vedada a participação de colaboradores da empresa Panelão Supermercados.
5.3 - A participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos neste Regulamento.
5.4 - Caso o (a) contemplado (a) seja menor de idade, deverá retirar o prêmio mediante a presença dos pais ou responsável legal.
5.5 - Este regulamento estará disponível no site: www.panelao.net.br, nas lojas e em nossas redes sociais.
5.6 - Dúvidas ou reclamações referentes a este sorteio serão sanadas pelo SAC, pelo site www.panelao.net.br ou telefone (37) 3231-4990.
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