Promoção Oportunidade Campeã HP
Quantidade limitada de produtos promocionais: 3.500 (três mil e quinhentos)

Regulamento
A presente oferta promocional é instituída pela Hewlett Packard Brasil Ltda. (HP), com sede na Alameda Rio Negro, 750, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no.
61.797.924/0001-55, no período de 18/09/2007 a 14/10/2007, ou até enquanto durarem os estoques dos produtos promocionais objetos da presente oferta promocional, podendo dela participar todo
e qualquer consumidor, pessoas físicas, que preencham as condições de participação, ora estabelecidas.
I – Início e Término:
1.1 A presente oferta promocional será válida no período compreendido entre o dia 18/09/2007 a 14/10/2007, ou até enquanto durarem os estoques dos produtos promocionais objetos desta promoção.
1.2 Caso os produtos promocionais venham a ser completamente distribuídos no decorrer desta promoção, a mesma será imediatamente encerrada, o que se dará mediante ampla e geral comunicação, nos
termos do item 8.2 deste Regulamento.
II – Dos Produtos Participantes:
2.1 Para todos os efeitos de participação nesta Promoção, serão válidos todos os produtos comercializados pela HP com valor igual ou superior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), com exceção dos
produtos vedados pelo artigo 10 do Decreto 70.851/72, quais sejam: medicamentos, combustíveis e lubrificantes, armas e munições, explosivos, fogos de artifício, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.
III – Dos Produtos Promocionais:
3.1 Durante o período de realização desta Promoção, será oferecido aos consumidores o DVD (Disco de Vídeo Digital) duplo, assim intitulado: “An Official Tribute to Senna”, um documentário sobre a vida
do piloto brasileiro, Ayrton Senna.
3.2 Serão disponibilizadas 3.500 (três mil e quinhentas) unidades do produto promocional, o DVD “An Official Tributo to Senna”, no valor unitário de R$ 59,90 (cinqüenta e nove reais e noventa centavos).
3.3 O valor unitário do produto promocional acima descrito refere-se ao preço de venda a varejo, em vigor na localidade da sede da empresa.
3.4 A presente oferta será tida como encerrada quando e, se esgotado o estoque dos produtos promocionais.
IV – Como Participar:
4.1 Para participar o consumidor deverá realizar compra de produtos HP com valor igual ou superior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), nos estabelecimentos participantes, dirigir-se até um dos Postos
de Troca e retirar 01 (um) DVD, descrito na cláusula 3.1 acima.
4.2 Uma vez de posse de sua nota fiscal caberá ao consumidor dirigir-se ao Posto de Troca de sua preferência, apresentando-a ao atendente responsável a fim de retirar 01 (um) DVD “An Official Tributo
to Senna”, produto promocional objeto desta oferta.
4.3 Somente serão válidos para participar desta oferta os comprovantes fiscais emitidos pelos estabelecimentos participantes (item 5), durante o período válido da presente promoção.
4.4 Os interessados deverão se dirigir aos Postos de Troca no período compreendido entre o dia 18/09/2007 e 14/10/2007.
4.5 É obrigatória a apresentação do cupom fiscal/nota fiscal de compra com produtos HP no valor igual ou superior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) ao responsável pelo atendimento no Posto de
Troca, que deverá carimbar a nota ou cupom fiscal, com as informações consideradas necessárias para que não haja reutilização do documento fiscal.
4.6 Serão desconsiderados para participação na promoção a somatória dos valores de diferentes cupons ou notas fiscais, que juntos venham a somar R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) ou a somatória
na mesma nota ou cupom fiscal de produtos de diferentes valores para atingir R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), ou seja, somente serão válidos os cupons ou notas fiscais emitidos por um único
estabelecimento, com produtos HP a partir de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). Como nos exemplos abaixo:
- Nota ou cupom fiscal com 01 produto HP, no valor igual R$ 450,00 = 01 DVD
- Nota ou cupom fiscal com 02 produtos HP, sendo um com valor de R$ 300,00 e outro de R$ 450,00 = 01 DVD
- Nota ou cupom fiscal com 02 produtos HP, sendo um com valor de R$ 500,00 e outro de R$ 450,00 = 02 DVDs
4.7 Após a entrega do produto promocional ao consumidor participante, não serão aceitas devoluções ou trocas, salvo na hipótese de defeito comprovado, no prazo de até 7 (sete) dias úteis.
4.7.1 Nestes casos, o consumidor deverá apresentar o produto defeituoso em um dos Postos de Troca, juntamente com as notas ficais/cupons fiscais anteriormente carimbados, para que a substituição
do produto possa ser efetuada.
4.7.2 Para os consumidores que vierem a retirar os produtos promocionais nos últimos dias desta oferta promocional, a empresa promotora disponibilizará o e-mail dvdrecife@yahoo.com.br, para fins
de esclarecimento e/ou dúvidas porventura relacionadas ao produto promocional.
V – Das Lojas Participantes
5.1 Participam desta oferta promocional 33 (trinta e três) estabelecimentos comerciais localizados na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, quais sejam:

Carrefour Torre
Carrefour Imbiribeira
Extra Hipermercados Boa Viagem
Extra Hipermercados Madalena
Hiper Bompreço - Boa Viagem
Hiper Bompreço - Casa Forte
Hiper Bompreço - Caxangá
Hiper Bompreço - Tacaruna
Hiper Bompreço
Magazine Shopping Center Recife
Insinuante - Loja - 085
Insinuante - Loja - 087
Insinuante - Loja - 122
Insinuante - Loja - 179
Insinuante - Loja - 202
Insinuante - Loja - 205
Insinuante - Loja - 218
Insinuante - Loja - 219

Rua José Bonifácio, 1.315 - Torre
Rua Francisco Correia de Morais, 100 - Imbiribeira
Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1.818 - Boa Viagem
Rua Benfica, 715 - Madalena
Rua Padre Carapuceiro, 800 - Boa Viagem
Praça Jornalista Francisco Pessoa de Queiroz, 23 - Santana
Avenida Caxangá, 3.942 - Iputinga
Avenida Gov. Agamenon Magalhães, 153, loja 172 - Santo Amaro

Insinuante - Loja - 241
Insinuante - Loja - 248
Insinuante - Loja - 253
Insinuante - Loja - 254
Insinuante - Loja - 281
Livraria Saraiva Boa Viagem
Maia / Mill - FS Vasc Imbiribeira
Maia Santo Antônio

Rua do Hospício, 120 - Boa Vista
Avenida José Américo de Almeida, 318 - Macaxeira
Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 4.080 - Imbiribeira
Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 587 - Jaqueira
Rua da Concórdia, 233 - Santo Antônio
Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem
Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 2.252 - Imbiribeira
Rua da Palma, 302 - (Palma 1) Santo Antônio

Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem
Rua da Palma, 295 - Santo Antônio
Avenida Nossa Sra. do Carmo, 99 - Santo Antônio
Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem
Praça Joaquim Nabuco, 101 - Santo Antônio
Rua da Concórdia, 153 - São José
Rua do Livramento, 40 - Santo Antônio
Rua da Paz, 338 - Afogados
Avenida João de Barros, 1.812 - Encruzilhada

Maia Santo Antônio II
Maia São José
Makro Recife
Nagem Inf. Boa Viagem
Nagem Inf. Madalena
Nagem Inf. Piedade CII
Nagem Inf. Primeiro de Março
Nagem Inf. Shopping Recife Cll

Rua da Palma, 319 - (Palma 2) Santo Antônio
Rua da Concórdia, 188 - São José
Avenida Recife, 5.005 - Areias
Avenida Conselheiro Aguiar, 1.729 - Boa Viagem
Estrada dos Remédios, 2.294 - Ilha do Retiro
Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1.539 - Piedade
Rua Primeiro de Março, 14 - Santo Antônio
Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem

VI – Dos Postos de Troca:
6.1 Os Postos de Troca estarão disponíveis nos seguintes endereços:
(i) Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife, PE. Horário de Atendimento: de segunda a sábado e feriados das 10:00 às 22:00 horas e aos domingos das 12:00 às 20:00 horas.
(ii) Hiper Bompreço Boa Viagem - Rua Padre Carapuceiro, 800, Boa Viagem, Recife, PE. Horário de Atendimento: todos os dias das 12:00 às 20:00 horas (incluindo domingos e feriados).
(iii) Carrefour Torre - Rua Jose Bonifácio, 1315, Torre, Recife, PE. Horário de Atendimento: todos os dias das 12:00 às 20:00 horas (incluindo domingos e feriados).
(iv) Nagem Madalena - Estrada dos Remédios, 2294, Ilha do Retiro, Recife, PE. Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira das 12:00 às 18:00 horas e aos sábados, das 08:30 às 13:30 horas.
(v) Hiper Bompreço Casa Forte - Praça Jornalista Francisco Pessoa de Queiroz, 23, Recife, PE. Horário de Atendimento: todos os dias das 12:00 às 20:00 horas (incluindo domingos e feriados).
(vi) Hiper Bompreço Tacaruna - Shopping Tacaruna - Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife, PE. Horário de Atendimento: todos os dias das 12:00 às 20:00 horas
(incluindo domingos e feriados).
VII – Da Divulgação da Oferta Promocional:
7.1 A presente oferta promocional será divulgada por qualquer meio de comunicação existente, a critério da empresa promotora, sendo que eventuais alterações, serão igualmente comunicadas aos consumidores.
7.2 O presente Regulamento encontra-se disponível para consulta no material promocional nas lojas participantes e nos Postos de Troca.
VIII – Considerações Gerais:
8.1 Uma vez esgotado o produto promocional acima especificado, a presente oferta será tida como encerrada.
8.2 Caso a presente Oferta promocional venha a ser encerrada antes do prazo apresentado no item 1.1, em virtude do esgotamento de todos os produtos promocionais, tal fato será amplamente noticiado
nas Lojas Participantes e nos Postos de Troca.
8.3 Em nenhum momento será permitida a conversão do produto promocional, objeto da Promoção, em dinheiro, bem como a sua troca por qualquer outro item de igual valor. O produto promocional
é destinado, exclusivamente, para a Promoção, sendo terminantemente proibida a sua comercialização.
8.4 As eventuais dúvidas, omissões e/ou controvérsias oriundas do presente Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora, composta por membros da Hewlett Packard Brasil Ltda. e a Agência
de Propaganda e Promoção, que apresentará a solução dos casos, de forma soberana e irrevogável.
8.5 A participação do consumidor na presente Promoção caracteriza por si só a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento.
8.6 Comunica-se ainda que, muito embora, o Posto de Troca do Shopping Recife esteja localizado no espaço destinado à “Exposição Instituto Ayrton Senna”, um oferecimento do Instituto Ayrton Senna e Visa,
a presente oferta, nos termos das cláusulas e condições estipuladas neste Regulamento é de exclusiva responsabilidade da empresa promotora, sendo esta a Hewlett Packard Brasil Ltda.
8.7 Os demais comunicados relacionados a esta promoção serão disponibilizados nas Lojas Participantes e nos Postos de Troca.
8.8 A presente oferta promocional enquadra-se no conceito de benefício agregado ao produto adquirido, no qual todos os consumidores que completarem as condições exigidas receberão o produto
promocional. A Promoção não envolve qualquer modalidade de sorte ou álea, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, nos termos da Lei no. 5.768/71 e do Decreto no. 70.951/72.
8.9 Condições Gerais para o Uso do Logotipo HP: A utilização do logotipo, sinais, marcas de expressão, entre outros de propriedade da Hewlett Packard Brasil Ltda. (HP) será objeto de prévia autorização
da empresa, por escrito, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, salvo as hipóteses de divulgação da presente oferta promocional.

