
 

REGULAMENTO PROMOÇÃO CLIENTE NOTA 10 
 

1. Da Premiação: 
1.1. Serão distribuídos brindes diversos, dentre lixeiras e necessaires, nas concessionárias           

do Grupo MC. Os brindes serão distribuídos por tempo indeterminado ou enquanto houver             

estoque. 

1.2. Serão sorteados vouchers que poderão ser usados em serviços ou na compra de peças               

e acessórios nas lojas do Grupo MC nas seguintes condições: 

1.2.1. Brune e Jubiabá: R$300 por mês e R$1.000 por quadrimestre. 

1.2.2. Morena e Norauto: R$200 por mês e R$1.000 por semestre. 

1.2.3. Jacuípe: R$200 por mês e R$500 por trimestre. 

1.2.1 Os vouchers deverão ser usados num única visita e dentro do prazo de um ano a                 

partir da data do sorteio. 

 

2. Dos Participantes: 
2.1. Poderão participar da promoção clientes que realizarem quaisquer serviços nas           

concessionárias Renault e Fiat. Para a Morena e Norauto, não estarão contemplados            

clientes que realizarem serviços de Funilaria e Pintura. 

2.2. Estarão concorrendo todos os clientes que responderem a pesquisa enviada pela            

montadora, independente da resposta enviada. 

2.3. Estarão desclassificados do sorteio e da retirada dos brindes os clientes que não              

responderem a pesquisa. 

 

3. Do Sorteio:  
3.1. O sorteio será realizado no início de cada mês nas concessionárias Ford e após o dia                 

25 nas concessionárias Fiat e Renault, sempre com o apoio de algum cliente que esteja               

presente na loja no momento. 

 

4. Da Divulgação:  
4.1. O contato com o vencedor será feito via telefone após o sorteio. 

4.2. No momento da entrega, será tirada uma foto para divulgação na loja e redes sociais.                

4.3. Ao participar da promoção, o vencedor estará autorizando o uso de sua foto para               

divulgação nas páginas das concessionárias do Grupo. 

 

 



 

 
 
 
5. Da Entrega dos Prêmios: 
5.1. Os prêmios deverão ser retirados nas concessionárias em que foi realizada a compra              

do veículo, em até 30 dias após a realização do sorteio, durante horário comercial.  

5.2. Caso o contemplado não esteja presente no momento da entrega, um substituto poderá              

pegar o prêmio em seu lugar desde que leve uma autorização por escrito. 


