
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Julho Gamer

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 04.003501/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
Endereço: CARLOS GOMES Número: 1321 Complemento: ANDAR 9 E 10 Bairro: CENTRO Município: LIMEIRA
UF: SP CEP:13480-013
CNPJ/MF nº: 05.570.714/0001-59

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL - SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA
LTDA.Endereço: ARANDU Número: 57 Complemento: ANDAR 15 Bairro: BROOKLIN Município: SAO PAULO UF:
SP CEP:04562-910
 CNPJ/MF nº:08.965.001/0001-82

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
03/07/2019 a 11/08/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
03/07/2019 a 08/08/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A Promoção “Julho Gamer”, acontecerá no período de 03 de julho de 2019 até 08 de agosto de 2019 e será
realizada em todo o território nacional.

Poderão participar desta promoção todos os consumidores, pessoa física, de idade igual ou superior a 18 anos
completos no ato da inscrição, residentes e domiciliados no território nacional, que, efetuarem compras no valor
igual ou superior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) através do site www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer.

No período compreendido entre às 0h00m do dia 03/07/2019 até às 23h59m do dia 08/08/2019 através do link
www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer, o consumidor deverá inserir o número do pedido gerado até 31/07/2019 e
com nota fiscal emitida até às 23h59m do dia 07/07/2019. Após tal informação será gerado imediatamente um
número da sorte, assim como esta numeração também será enviada ao e-mail de cadastro.

A participação do consumidor que efetuar a compra pelo site www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer se dará
exclusivamente após a confirmação do pagamento de sua compra, desde que o pagamento da compra com a
emissão da nota fiscal seja realizada até às 23h59m do dia 07/08/2019 e cadastrado os números da sorte até às
23h59m do dia 08/08/2019 (horário de Brasília).

Será atribuído ao consumidor 01 (um) número da sorte, a cada R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em produtos,
através do site www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer.

 Os consumidores cadastrados no programa Prime Ninja que efetuarem compras no valor igual ou superior a R$
150,00 (cento e cinquenta reais) durante o período promocional, terão direito ao número da sorte em dobro na
promoção.  Da mesma forma, as compras de produtos das marcas Kingston e HyperX também geram cupons em
dobro.
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As compras não resultam em valores cumulativos, bem como o valor do frete não será computado.

Fica previamente esclarecido que a comprovação de pagamento da compra ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis
após a finalização do pedido e a efetividade do respectivo pagamento. Este prazo dependerá da forma escolhida
para pagamento (cartões ou boleto bancário).

Com a confirmação de pagamento no site www.kabum.com.br e, subsequente emissão da nota fiscal, o consumidor
receberá o número de seu pedido em seu e-mail de cadastro constando o número deste.

No período compreendido entre às 0h00m do dia 03/07/2019 até às 23h59m do dia 08/08/2019 através do link
www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer, o consumidor deverá inserir o número do pedido gerado até 31/07/2019 e
com nota fiscal emitida até às 23h59m do dia 07/07/2019. Após tal informação será gerado imediatamente um
número da sorte, assim como esta numeração também será enviada ao e-mail de cadastro.

Os números de pedidos poderão ser cadastrados pelos consumidores uma única vez através do hotsite
www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer. Após este cadastro qualquer nova tentativa poderá ser bloqueada ou
invalidada.

Os Números da Sorte poderão ser disponibilizados aos participantes em até 24 (vinte e quatro) horas após a
comprovação da compra e finalização do cadastro pela empresa Promotora.

O cadastramento válido, na forma deste Plano de Operação, dará direito ao consumidor à quantidade de Números
da Sorte a que faz jus, com os quais concorrerá aos prêmios adiante descritos

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
100

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 11/08/2019 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 03/07/2019 00:00 a 08/08/2019 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 10/08/2019
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Carlos Gomes NÚMERO: 1321 COMPLEMENTO: 9º Andar BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Limeira UF: SP CEP: 13480-010
LOCAL DA APURAÇÃO: 9º andar

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 01 (um) vale viagem com 3
acompanhantes, no valor total de R$
20.000,00 (vinte mil reais), composto
por hospedagem em hotel 03
estrelas, incluindo 05 (cinco) dias e
05 (cinco) noites de hospedagem e
passagem aérea ida e volta em
classe econômica para Las Vegas,
EUA, com ou sem escala, sendo que,
a companhia aérea será determinada
após a solicitação da reserva;

No uso deste vale, o contemplado
poderá, em contato direto entre si e a
agência de viagens, programar a
viagem que deseje, considerando
qualquer destino, qualquer
quantidade de acompanhantes, uma
ou mais viagens, nacionais ou

20.000,00 20.000,00 0 99 1
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PRÊMIOS

internacionais; e na hipótese de
programar alguma viagem acima do
valor previsto, deverá arcar com a
diferença.
O valor poderá ser utilizado de forma
livre, abrangendo gastos com
passagens aéreas ou terrestres,
alimentação, traslados, seguro
viagem, dentre outros, desde que o
itens e o destino em questão sejam
comercializados pela agência.

Fica estabelecido, ainda, que uma
vez entregue o vale-viagem, a
Promotora não terá qualquer
responsabilidade sobre as viagens
escolhidas pelo contemplado, e nem
prevê a ele qualquer auxílio na
marcação das mesmas.

Independente da escolha do destino,
nacional ou internacional, a obtenção
de vistos, se for o caso, bem como do
passaporte, serão responsabilidade
do contemplado, inclusive quanto a
eventuais custos de emissão e gastos
correlatos. Caso este opte por não
realizar a emissão de passaporte
e/ou visto, deverá escolher uma
viagem/destino que não os exija.

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

20.000,001

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis  ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 100000 Elementos sorteáveis de 0 a
99.999 por série;  NÚMERO DA SORTE: Será formado por 7 números, sendo que os 2 primeiros números correspondem à série
e os 5 últimos números ao ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 12/12.345 = 12(série);
12.345(elemento sorteável).  Data do Sorteio da Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na
data prevista, por qualquer motivo, será considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração
da Loteria Federal subsequente.  Regra de Apuração da série:   A definição da série participante se dará a partir dos prêmios da
Extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das dezenas simples do primeiro ao segundo
prêmio;  NOTA: Caso o número de série encontrado (parágrafos anteriores) seja superior à maior série da apuração, deverá ser
subtraída a quantidade de séries da apuração, do número de série encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que
o número obtido esteja dentro do intervalo de séries da apuração. Caso o número de série encontrado seja inferior à menor
série da apuração, deverá ser adicionada a quantidade de séries da apuração, do número de série encontrado, tantas vezes
quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja dentro do intervalo de séries da apuração.  Regra de Apuração do
elemento sorteável:   A definição do  elemento sorteável  se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria Federal, lidos de
cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio;  Número da sorte contemplado: 
Série apurada seguida do elemento sorteável apurado.  Regra de Apuração dos Contemplados:  (por Apuração)  Para
determinação do primeiro participante contemplado, este deve possuir o “Número da sorte” que coincide exatamente com o
“Número da Sorte contemplado” e atender aos critérios de participação. Os demais contemplados serão determinados pelos
“Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode ser contemplado mais de uma vez na
mesma apuração;

  Aproximação:   No caso de não ter sido distribuído o “Número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a
determinação do primeiro participante contemplado será o “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série,
ou, na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial
inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
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Os demais contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte”
não pode ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração. Caso não tenha sido distribuído nenhum “Elemento sorteável”
na série apurada, deve-se repetir o procedimento descrito no parágrafo anterior para todas as séries que compõem a apuração,
alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a imediatamente inferior. No caso de se alcançar a
série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.   Distribuição dos números
da sorte:  A geração e distribuição dos números da sorte devem ser feitas de forma aleatória.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
É vedada a participação nesta PROMOÇÃO de todos os colaboradores, estagiários ou subcontratados, pertencentes a empresa
Kabum Comércio Eletrônico S.A.
Com o objetivo de cumprir o aqui exposto, os responsáveis pela apuração do sorteado consultarão a relação das pessoas
impedidas de participar.
Quando da verificação dos números sorteados, se constatado que, o contemplado está incluído na relação das pessoas
impedidas de participar, o prêmio correspondente será destinado a outro participante de acordo com a regra prevista.
As participações que, não preencherem as condições básicas da promoção, previstas neste Regulamento, não terão nenhuma
validade.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O nome do contemplado nesta promoção será publicado no hotsite www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer e nas redes sociais
do KaBuM!, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar da data do sorteio.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O contemplado receberá o prêmio , sem ônus, no endereço cadastrado no site www.kabum.com.br no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar da data de apuração do sorteio, mediante identificação do ganhador, comprovação de documentos e
assinatura de recibo de entrega e quitação.

Poderá a empresa Promotora, a exclusivo critério e, de acordo com a legislação exigir que o ganhador apresente cópia de seu
CPF, RG, comprovante de residência (conta de água, luz, gás ou de telefone fixo) e os números de pedidos de todos os
produtos com as quais se inscreveu.

Caso o contemplado não apresente as numerações de pedidos, na forma do item anterior, sua inscrição será considerada
cancelada e o prêmio correspondente será destinado a outro participante de acordo com a regra prevista no item 4.2.

O prêmio, componente da premiação, será objeto de carta de compromisso junto ao contemplado e somente poderá ser
enviado, mediante documentação do contemplado.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
 O ganhador, único contemplado pela correlação do resultado da Loteria Federal de 10 de agosto de 2019, na forma do item 4,
supra, será contemplado com 01 (um) vale viagem com 3 acompanhantes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), composto
por:

a) Hospedagem em hotel 03 estrelas, incluindo 05 (cinco) dias e 05 (cinco) noites de hospedagem;
b) Passagem aérea ida e volta em classe econômica para Las Vegas, EUA, sendo que, a companhia aérea será determinada
após a solicitação da reserva;

No que se refere a hospedagem, não estão inclusas despesas com bebida, frigobar, lavanderia, telefonemas, refeições extras,
compras de qualquer espécie ou qualquer outro serviço.

A documentação necessária para viagem será de responsabilidade do vencedor e de seus acompanhantes.

Ficam excluídos da presente promoção os produtos vetados pelo Art. 10 e seus itens do Decreto nº 70.951/72, ou seja,
medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifícios ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e,
outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.

O prazo de prescrição do direito aos prêmios é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de apuração, de acordo
com o artigo 6° do Decreto 70.951/72.

O valor correspondente ao prêmio prescrito será recolhido, pela Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no
prazo de 10 (dez) dias, após o prazo de prescrição.

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes desta promoção deverão ser
primeiramente, dirimidas pela Empresa Promotora, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor e, no caso de
persistirem, serão submetidas à SECAP e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Os participantes reconhecem e aceitam que a Promotora não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo
oriundo da participação nesta promoção ou da eventual aceitação do prêmio.

O contemplado cede gratuitamente os direitos de uso de utilização de seu nome, imagem e som de voz, pelo período de 01 (um)
ano da data da Extração da Loteria Federal, para divulgação do prêmio recebido na promoção, sem restrição de frequência, sem
que isso implique à Promotora qualquer tipo de ônus e/ou obrigação.
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Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que
comprometa a integridade da promoção, estas serão submetidas ao Órgão Autorizador, visando a sua solução e/ou a aprovação
de eventuais modificações, desde que permitidas na Legislação; sendo estas, se consumadas, divulgadas aos participantes.

O Regulamento completo desta promoção estará disponível no site da promoção www.kabum.com.br/hotsite/julhogamer.

A participação na presente promoção implica na aceitação automática de todas as disposições do presente Plano de Operação.

O número do Certificado de Autorização constará de forma clara e precisa em todo o material de divulgação da promoção, nos
termos da Portaria 41/2008 MF.

16 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico; Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem
qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, e em atos que a complementarem.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 12/07/2019 às 13:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador JEZ.DAL.VWT
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