
Regulamento Campanha Dia das Mães 2019 

Loja Virtual Polar Electro Brasil 

 

1. Promoção: Esta é uma Promoção realizada pela Polar Electro Brasil Comécio, Distribuição, 

Importação e Exportação Ltda, localizada na rua José Semião Rodrigues Agostinho, 1370 – Galpão 

25 - Nível 1 – Rua A15/A18 – Bairro Água Espraiada – Embu das Artes – SP, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 24.479.880/0002-70, doravante “Promotora”. 

  

2. Vigência: A Promoção será realizada de 15/04/2019 a 12/05/2019 ou até quando acabarem os 

estoques, o que ocorrer primeiro. A Promotora também poderá encerrar a Promoção, a seu critério, 

em caso de suspeitas de fraude. 

  

3. Produtos na Promoção: Os produtos que irão participar da promoção estão listados abaixo, assim 

como o preço de cada um com o desconto ofertado. 

 

 

 

4. Mecânica: Para ter direito ao desconto o consumidor interessado tem que comprar qualquer um dos 

produtos participantes no site da Promotora no endereço www.polar.com/br. Esta Promoção não 

implica em qualquer tipo de sorte ou aleatoriedade, recebendo o produto todos os consumidores 

participantes que realizarem a compra no site da Promotora, sujeito à disponibilidade no estoque. 

  

5. Consumidores participantes: Podem participar da Promoção todos os consumidores finais 

(pessoas físicas) dos produtos participantes, sendo vedada a participação de pessoas jurídicas ou afins. 

  

6. Produtos Participantes:  Os  produtos participantes da Promoção são: 

 

• Polar M200 Branco M-G 

• Polar A370 Branco M/G 

 

Não serão computados para efeito desta Promoção produtos não identificados como participantes da 

Promoção. 

 

7. Mecânica: 

   

7.1  No ato da compra no site www.polar.com/br, o consumidor participante irá se beneficiar do 

desconto no (s) produto (s) comprado (s). O consumidor participante poderá adquirir até 3 unidades 

por compra e o preço válido é sempre o da finalização da compra (no carrinho de compras) 

 

7.2 As compras efetuadas durante a promoção na Loja Virtual POLAR podem ser pagas 

exclusivamente por meio de cartão de crédito ou via boleto. Podem ser parceladas em até dez sem 

juros nos cartões de crédito, sendo que a parcela mínima é R$ 100,00.  

 

Código Nome do Produto Preço Tabela Preço Promoção

90067741 Polar M200 Branco M-G 899,00R$             699,00R$             

90064879 Polar A370 Branco M/G 999,00R$             699,00R$             

http://www.polar.com/br


7.3  Clientes que realizaram ou realizarão a compra antes e depois do período da promoção não estão 

elegíveis a troca pelo pacote desta promoção. 

 

7.4 Cupons promocionais ou descontos de compras via boleto (5%) não são cumulativos e não poderão 

participar desta promoção. 

  

8. Concordância com o Regulamento: O ato da compra pressupõe, por parte do consumidor 

interessado, o total conhecimento e concordância com o Regulamento da Promoção. 

  

9. Reclamações: Em caso de dúvidas, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC - Sistema 

de Atendimento ao Consumidor por meio do telefone (11) 4935-2354. 

  

10. Casos Omissos: Eventuais casos omissos e dúvidas serão solucionados por uma comissão 

julgadora composta de representantes da Promotora. 

  

11. Fraude: O consumidor participante poderá ser automaticamente excluído desta Promoção no caso 

de fraude comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos. 

  

12. Esta Promoção independe de qualquer modalidade de área ou competição, não estando, portanto, 

sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei 5-768/71. 

 


