Sorteio do dia dos Namorados na Primavera Flores!
Compre no site, siga as regras e concorra a:

UMA PARMEGIANA da CHOPPERIA DO GORDO

Regras:

1) O sorteio é exclusivo apenas para os compradores que finalizaram
uma compra no site da floricultura
(https://www.floriculturaprimavera.com.br) utilizando o código do cupom
informado abaixo, durante o período de 01/06/2022 a 12/06/2022;
2) Não serão elegíveis compras canceladas, compradores que utilizaram
informações de terceiros, compradores que utilizaram informações
erradas ou falsas, e pedidos com pagamentos não concluídos até o dia
12/06/2022;
3) Durante a compra, aplique o código do cupom gordo22 antes de
finalizar a sua compra;
4) A comprador receberá uma entrada por cada compra finalizada, sendo
que não haverá limite de participações, desde que as regras citadas aqui
sejam seguidas.
Exemplo: se o cliente finalizar 3 compras no site, o comprador concorrerá
com 3 entradas no sorteio;
5) O sorteio ocorrerá no dia 14/6/2022 às 16:00, na floricultura.

6) A divulgação do resultado do sorteio estará disponível no site até o dia
30/8/2022;
7) Para proteger a privacidade e informações pessoais dos compradores,
utilizaremos o número da ordem de serviço da floricultura para sortear o
prêmio;
8) O comprador sorteado terá direito a um voucher de uma parmegiana
família da chopperia do gordo, com validade de resgate até o dia
30/08/2022.
9) O comprador sorteado deverá retirar o voucher na floricultura,
mediante a apresentação de um documento de identidade com foto, que
possui o número do CPF.
10) O voucher só poderá ser utilizado na chopperia do gordo, que se
localiza na rua Alfredo Schurig, 11, - CENTRO, Jacareí-SP.
11) O voucher, que não possui nenhum valor monetário, só poderá ser
utilizado na chopperia do gordo dentro do prazo de validade. A
floricultura não se responsabiliza sobre o prêmio após a entrega do
voucher;
12) Ao retirar o prêmio, o sorteado abdica o direito de imagem e autoriza
o uso deste para divulgações de fins comerciais das empresas
envolvidas e também para fins comprobatórios sobre o resultado do
sorteio;
13) O comprador, ao optar por participar deste sorteio, declara ter
entendido as regras deste sorteio. O mesmo também declara estar de
acordo com as decisões tomadas pela floricultura, sendo que apenas a
floricultura terá o poder de alterar, sejam em partes ou na totalidade, as
regras do sorteio descritas nesta página, sem aviso prévio.

