
 
 

PROMOÇÃO  

“VOCÊ PREMIADO E SEU NISSAN PROTEGIDO” 
 

Nissan do Brasil Automóveis Ltda. (“Nissan”) 

Avenida Barão de Tefé, 0027 – Sala 701 – Saúde 

CEP 20220-460 – Rio de Janeiro – RJ 

CNPJ/MF nº 04.104.117/0008-42 

 

 

R E G U L A M E N T O 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

1.1. A promoção comercial intitulada “VOCÊ PREMIADO E SEU NISSAN PROTEGIDO”, 

doravante denominada apenas “Promoção” será realizada pela NISSAN DO BRASIL 

AUTOMÓVEIS LTDA. (“NISSAN”), pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0008-42, com sede na Avenida Barão de Tefé, 0027, Sala 701, CEP 

20220-460, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante 

denominada apenas “Promotora”, na modalidade assemelhada a vale-brinde, 

sendo válida em todo território nacional. 

 

1.2. Esta Promoção é destinada exclusivamente a pessoas físicas, maiores de 18 

(dezoito) anos, com inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 

da Fazenda (CPF/MF), residentes e domiciliadas em território nacional, que sejam 

proprietárias de automóveis da marca Nissan e adquiram o serviço de higienização 

completa dos seus automóveis pelo valor de R$149,90 (cento e quarenta e nove reais 

e noventa centavos) nas Concessionárias Nissan durante o período de participação. 

 
1.2.1. O serviço de higienização oferecido por R$149,90 (cento e quarenta e nove 

reais e noventa centavos) compreende: oxisanitização, limpeza do sistema de 

ar condicionado (Air Cleaner), troca do filtro de pólen, aspiração do interior do 

veículo e higienização dos principais pontos de contato, tais como volante, 

câmbio, maçanetas e centrais multimídias. 

 

1.2.2. A Promotora esclarece que o serviço de higienização por si só não previne a 

contaminação pelo coronavírus, permanecendo obrigatória a observância das 

medidas de saúde, higiene e segurança recomendadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), demais autoridades sanitárias e órgãos locais. 

 
1.2.3. Os clientes serão devidamente comunicados a esse respeito pelo Consultor 

Nissan no momento da contratação do serviço, de modo que os interessados 

já estarão cientes dessa informação ao participar desta Promoção. 

 



 

1.3. Para fins de participação nesta Promoção, serão consideradas “proprietárias” 

apenas as pessoas físicas cujo automóvel da marca Nissan esteja registrado em seu 

próprio nome ou, ainda, em nome de seus pais, filhos ou cônjuges, devendo tal vínculo 

ser comprovado documentalmente no momento da aquisição do serviço, mediante 

apresentação de certidão de nascimento, RG, certidão de casamento ou contrato de 

união estável registrado em cartório. 

 

1.4. Em nenhuma hipótese serão aceitas participações de pessoas jurídicas, ainda que o 

interessado seja o único sócio ou o proprietário do estabelecimento em cujo nome o 

automóvel esteja registrado. 

 

1.5. O período de participação nesta Promoção será o compreendido entre os dias 

17/08/2020 e 17/11/2020, de acordo com o horário de funcionamento da 

Concessionária NISSAN em que o cliente adquirir o serviço de higienização 

completa do automóvel por R$149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa 

centavos) ou enquanto durarem os estoques de prêmios disponibilizados. 

 

1.6. A participação nesta Promoção poderá ser encerrada antecipadamente caso todos 

os 5.070 (cinco mil e setenta) prêmios disponibilizados para o período sejam 

integralmente distribuídos aos clientes participantes antes da data prevista acima. 

 

1.6.1. Nessa hipótese, o término da Promoção será comunicado aos clientes pelo 

hotsite www.nissan.com.br/seunissanprotegido e nas Concessionárias Nissan.  

  

1.7. Considerando que cada município e/ou estado do país possui política específica sobre 

funcionamento do comércio neste período de pandemia, os clientes interessados em 

participar desta Promoção, deverão consultar previamente o horário de funcionamento 

diretamente com a Concessionária de seu interesse. 

 

2. DOS PRÊMIOS: DESCRIÇÃO E FORMA DE ENTREGA 

 

2.1. Durante o período de participação desta Promoção serão distribuídos, ao todo, 5.070 

(cinco mil e setenta) prêmios, no valor total de R$100.000,00 (cem mil reais), conforme 

descritos adiante: 

 

 2.400 (dois mil e quatrocentos) vales-higienização NISSAN no valor unitário de 

R$10,00 (dez reais). 

 

 1.600 (mil e seiscentos) vales-higienização NISSAN no valor unitário de R$20,00 

(vinte reais). 

 

 500 (quinhentos) vales-higienização NISSAN no valor unitário de R$30,00 (trinta 

reais). 

 

 250 (duzentos e cinquenta) vales-higienização NISSAN no valor unitário de 

R$40,00 (quarenta reais). 

http://www.nissan.com.br/seunissanprotegido


 

 200 (duzentos) vales-higienização NISSAN no valor unitário de R$50,00 (cinquenta 

reais). 

 

 120 (cento e vinte) vales-higienização NISSAN no valor unitário de R$75,00 

(setenta e cinco reais). 

 

2.2. As imagens meramente ilustrativas dos prêmios serão exibidas no hotsite 

www.nissan.com.br/seunissanprotegido e nos materiais de divulgação desta 

Promoção. 

 

2.3. Os prêmios serão entregues aos ganhadores livres e desembaraçados de ônus 

imediatamente após a sua contemplação por meio de mensagem enviada ao 

endereço de e-mail informado pelo cliente participante no ato do cadastro. 

 

2.4. Os vales-higienização oferecidos nesta Promoção serão pessoais e intransferíveis, 

sendo vedada sua troca ou substituição por dinheiro ou outros produtos e/ou serviços, 

sendo de uso exclusivo do contemplado para pagamento parcial do valor de R$149,90 

(cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) devido pela contratação da 

higienização do automóvel na Concessionária Nissan. 

 

2.5. A comprovação da propriedade dos prêmios será realizada dentro do prazo legal 

previsto no artigo 15, § 1º, do Decreto 70.951/72, por meio de documentos que ficarão 

disponíveis na sede da Promotora para eventual fiscalização e apresentados para a 

Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia 

(SECAP/ME), no momento da prestação de contas. 

 

3. CONDIÇÕES E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Durante todo o período de participação, os clientes que preencherem os requisitos 

estabelecidos neste Regulamento terão direito a concorrer aos prêmios oferecidos 

nesta Promoção. 

 

3.2. Após a aquisição do serviço de higienização do automóvel, o Consultor que fez o 

atendimento do cliente irá solicitar seus dados pessoais (Nome Completo, CPF, 

telefone celular com código de área e endereço de e-mail) para cadastrar a Ordem de 

Serviço no sistema da Concessionária e emitir o respectivo Recibo Provisório de 

Serviços (RPS). 

 

3.3. O cliente será informado sobre a possibilidade de participação nesta Promoção, caso 

esteja de acordo com os termos deste Regulamento. 

 

3.4. O cliente que manifestar seu interesse em participar deverá autorizar o Consultor a 

enviar uma mensagem SMS para o número de telefone celular informado no ato do 

cadastro por meio da qual receberá um link para inserir o número do seu CPF, sendo 

direcionado ao hotsite da Promoção. 

 



3.5. Na sequência, para efetivar sua participação, o cliente interessado deverá (i) ler este 

Regulamento e, se estiver de acordo com os seus termos, assinalar o campo indicado, 

bem como (ii) autorizar a Promotora a utilizar seus dados para fins de controle das 

participações e das contemplações nesta Promoção e, ainda, (iii) confirmar que 

autoriza o envio de informações sobre sua participação via e-mail, SMS e/ou 

WhatsApp assinalando o campo “opt in”.   

 

3.5.1. A ausência das confirmações solicitadas implicará na impossibilidade de o 

interessado efetivar sua participação nesta Promoção. 

 

3.5.2. A Promotora assume o compromisso de proteger os dados pessoais 

cadastrados mantendo absoluta confidencialidade sobre tais informações e 

garantindo que não serão compartilhadas com terceiros a qualquer título, 

exceto com os responsáveis pelo gerenciamento e execução desta Promoção 

e dentro das hipóteses legais. 

 

3.6. Ao final do cadastro no hotsite, o cliente participante será direcionado para uma tela 

onde poderá clicar na imagem do automóvel e aparecerá um pop-up devidamente 

identificado com o valor dos vales-higienização com os quais poderá ser contemplado 

nesta Promoção (R$10, R$20, R$30, R$40, R$50 ou R$75) ou, caso não tenha sido 

contemplado, com a mensagem “Não foi desta vez”.  

 

3.7. De acordo com o fluxo de participações esperadas, os prêmios oferecidos nesta 

Promoção serão distribuídos sempre em intervalos proporcionais e iguais, por meio 

de um contador simples que estará ajustado para distribuir os vales-higienização 

durante todo o período de participação, assegurando-se a contemplação dos 

participantes à dependência exclusiva do acaso, em conformidade com o disposto no 

§2º do artigo 24 do Decreto nº 70.951/71. 

 

3.7.1. Se a participação for contemplada, aparecerá na tela uma mensagem 

informando ao cliente qual o valor do prêmio com o qual foi contemplado. 

 

3.7.2. Caso ao final do período de participação haja prêmios não entregues, o valor 

correspondente será recolhido pela Promotora, ao Tesouro Nacional, como 

renda da União, no prazo legal como “prêmios prescritos”. 

 

3.8. Para manter a integridade desta Promoção, a Promotora poderá, a qualquer 

momento, solicitar que os clientes forneçam elementos que comprovem sua 

identidade, bem como que demonstrem o cumprimento de todas as condições de 

participação previstas neste Regulamento, conforme previsão contida no Parágrafo 

único do artigo 46 da Portaria/MF nº 41/08. 

 

4. DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA PROMOÇÃO 

 

4.1. Eventuais participações realizadas em desconformidade com qualquer das regras 

estabelecidas neste Regulamento acarretarão a desclassificação e exclusão dos 

participantes, ensejando o impedimento de sua contemplação. 



 

4.2. Serão desclassificadas e excluídas, a qualquer momento, as participações das 

pessoas impedidas de participar; as participações efetuadas por meio da obtenção de 

benefício/vantagem de forma ilícita; as participações que utilizarem qualquer 

mecanismo que crie condições irregulares e/ou desleais para concorrerem aos 

prêmios ou que atentem contra os objetivos desta Promoção; e, ainda, participações 

nas quais não se verifique a veracidade, correção ou preenchimento integral das 

condições exigidas neste Regulamento. 

 

4.3. Estão impedidas de participar desta Promoção: (i) as pessoas jurídicas; (ii) as 

pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos e/ou sem CPF válido e/ou não 

residentes em território nacional; e, ainda, (iii) os sócios, diretores, prepostos, 

empregados, ainda que temporários ou terceirizados pertencente ao quadro de 

colaboradores da Promotora e das Concessionárias Nissan, bem como das demais 

empresas envolvidas no planejamento e execução da Campanha. 

 

4.4. Na hipótese de ocorrer o fornecimento de informações incorretas ou incompletas, bem 

como o uso de dados de terceiros com o fim de obter vantagens indevidas, para si ou 

para outrem, induzindo ou mantendo a Promotora em erro, haverá a desclassificação 

e exclusão automática dos participantes. 

 

4.5. Em caso de fraude comprovada ou infração ao presente Regulamento, o participante 

será excluído da Promoção, sem prejuízo das medidas na esfera cível e penal a serem 

adotadas pela Promotora em face do infrator e demais envolvidos. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1. A presente distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo qualquer ônus aos 

contemplados.  

 

5.2. A participação nesta Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os 

termos e condições deste Regulamento. 

 

5.3. A divulgação desta Promoção dar-se-á por meio de e-mail marketing, mídia digital e 

redes sociais da Promotora, pelo hotsite www.nissan.com.br/seunissanprotegido, por 

meio de materiais expostos nas Concessionárias Nissan e também por outros canais 

que se façam necessários. 

 

5.4. A Promotora se compromete a informar o número do Certificado de 

Autorização SECAP/ME no Regulamento que ficará disponível para consulta 

dos interessados no hotsite durante todo o período de participação. 

 

5.5. Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, a Promotora não 

poderá ser responsabilizada por interrupções ou suspensões de conexão ocasionadas 

por caso fortuito ou de força maior, desde que tais acontecimentos não estejam 

diretamente ou indiretamente sujeitos ao seu controle.  

 



5.5.1. A Promotora também não será responsável por transmissões que estejam 

incompletas ocasionadas por falha técnica de qualquer tipo, assim como por 

qualquer informação incorreta, vírus, falha de programação (bugs) ou violação 

por terceiros (hackers), falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo que 

possa ocorrer durante o processamento das participações, desde que tais 

acontecimentos não estejam direta ou indiretamente sujeitos ao seu controle, 

ou seja, estejam relacionados ao dispositivo ou conexão utilizado pelo 

participante, estando, portanto isenta de qualquer responsabilidade 

proveniente de tais fatos e/ou atos. 

 

5.5.2. A Promotora não se responsabiliza por eventual impossibilidade de 

participação devido ao não recebimento da mensagem SMS por falhas 

relacionadas ao serviço telefonia contratada pelo participante nem por negativa 

de acesso à Internet, incluindo, mas não se limitando a um dos motivos acima 

descritos.  

 

5.6. Será de exclusiva responsabilidade dos participantes quaisquer questões referentes 

à qualidade da conexão e ao desempenho dos aparelhos utilizados, os quais deverão 

apresentar configuração mínima para acessar o hotsite da Promoção, possuir versões 

atualizadas dos programas necessários para seu regular funcionamento e 

observância dos requisitos de segurança, tais como instalação de antivírus e adoção 

de cautelas na hipótese de utilização de rede Wi-Fi pública. 

 

5.7. Os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista dos seus 

prêmios, a utilização, pela Promotora, a título gratuito, de seus nomes, imagens e sons 

de voz, em qualquer um dos meios escolhidos para divulgação desta promoção, pelo 

período de 12 (doze) meses a contar de sua contemplação. 

 

5.8. Todos os participantes autorizam a utilização dos endereços eletrônicos, telefones e 

demais dados informados, com o propósito de formação de banco de dados, reforço 

de mídia publicitária e divulgação da Promoção em referência, sem qualquer ônus 

para a Promotora, que, por sua vez, compromete-se, nos termos do que dispõe o 

artigo 11º da Portaria nº 41/2008 do MF, a não comercializar ou ceder, ainda que a 

título gratuito, os dados coletados. 

 

5.9. Eventuais dúvidas e controvérsias suscitadas pelos participantes desta Promoção 

deverão ser enviadas por e-mail através do hotsite para que sejam submetidas 

preliminarmente à análise da Promotora e, caso persistam, posteriormente, 

submetidas à Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério 

da Economia (SECAP/ME), órgão responsável pela autorização. Eventuais 

reclamações, devidamente fundamentadas, deverão ser dirigidas ao PROCON de 

domicílio do Participante. 

 
5.10. Esta Promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 5.768/71, 

regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72 e Portaria/MF nº 41/08) e demais Atos 

Complementares, tendo recebido o Certificado de Autorização SECAP/ME nº 

05.008877/2020. 


