
REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL PITSTOP

1. Vigência do Concurso Cultural:
1.1. Este concurso cultural terá início no dia 1 de outubro de 2017 e se encerrará no dia 31 de 
outubro de 2017 ás 18:00 horas.
1.2. No dia 3 de novembro de 2017 a partir das 14:00 horas ocorrerá o sorteio de um par de 
ingressos para o GP de Interlagos realizado no Autódromo de Interlagos nos dias 10, 11 e 12 de
novembro de 2017. O sorteio será realizado na sede da empresa localizada na Rua Bom Pastor 2.810 no bair-
ro do Ipiranga em São Paulo.

2. Como participar do sorteio:
2.1. Poderão participar deste concurso qualquer pessoa física, portadora de CPF regularizada.
2.2. Para participar, o interessado deverá obter R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em compras de 
produtos e serviços na MixAuto Center para retirar um cupom de participação.
2.3. Os participantes do concurso deverão criar uma frase que melhor de� ne a MixAuto Center.
2.4. O vencedor da melhor frase ganhará um par de ingressos para o GP de Interlagos.

3. Premiação: um par de ingressos para o GP de Interlagos realizado no Autódromo de Interlagos nos 
dias 10, 11 e 12 de novembro de 2017.
3.1. Será retirado da urna 1 (um) cupom para receber a premiação, abaixo a ordem de premiação e retira-
da de cupom.
3.2. O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro
produto/prêmio ou convertido em dinheiro.
3.3. O ganhador será comunicado do resultado do sorteio via telefone e e-mail, será solicitado que enviem 
seus dados cadastrais (nome completo do participante, CPF, endereço, e-mail, telefone) a� m de comprovar a 
identidade do ganhador (a).
3.4.  A MixAuto Center não se responsabiliza pela correção dos dados fornecidos no ato da
Inscrição do concurso, bem como por qualquer informação prestada pelos participantes.

4. Disposições Gerais:
4.1.  Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude ou má fé com-
provada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.
4.2. É vedada a participação de colaboradores da empresa MixAuto Center.
4.3. Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas pelo promotor da 
promoção, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor em vigor. Das decisões das promoto-
ras não caberá nenhum tipo de recurso.
4.4. A mera participação neste concurso cultural caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos 
neste Regulamento.
4.5. O ganhador (a) terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para retirada de seu prêmio após a data 
de apuração do sorteio.
4.6. Em nenhuma hipótese a MixAuto Center irá entregar o prêmio na residência do ganhador o mesmo 
deverá comparecer na loja para retirada do mesmo.

5. Caso o comtemplado (a) seja menor de idade deverá retirar o prêmio mediante a
presença dos pais ou responsável trazendo cópia da certidão de nascimento, cópia do RG menor de idade e 
seu responsável legal.

Este regulamento estará disponível no link: https://goo.gl/3UBy5w e também na loja física.

Para dúvidas ou reclamações referentes a este sorteio, entrar em contato com o organizador do mesmo atra-
vés do Telefone (11) 2062-8287 ou e- mail sac@mixauto.com.br.


