REGULAMENTO DA CAMPANHA
Combo de Camisetas Masculinas
1. O presente instrumento regula os termos e condições para a realização da Campanha
“Combo de Camisetas" promovida pela Cia. Hering, sociedade empresária inscrita no CNPJ
78.876.950/0001-71, estabelecida à Rua Hermann Hering, nº 1.790, Bairro Bom Retiro,
Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
1.1. A presente Campanha iniciará às 10h00min do dia 24/01/2019 e encerrará às 23h59min do
dia 31/01/2021. ou enquanto durarem os estoques das camisetas participantes, nos termos
deste Regulamento.
1.1.1. Fazem parte desta Campanha, as camisetas masculinas de códigos: 0227
1.2. Durante a Campanha, o cliente que adquirir 03 (três) camisetas, dos códigos participantes
da promoção, pagará o valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) por
peça.
1.2.1. O preço por peça é de R$ 49,99 cada (quarenta e nove reais e noventa e nove
centavos).
1.2.2. A promoção é válida nas compras de três unidades com código 0227. Para o
consumidor usufruir do valor promocional terá que comprar três camisetas masculinas
(o combo).
1.2.3 Promoção válida para as lojas Hering Store, Basic Shop, Outlets e Webstore.
1.3. A promoção será válida para compras de produtos do mesmo cupom fiscal.
1.4. A presente promoção não é cumulativa.
1.5. Os termos e demais condições deste Regulamento são aplicáveis somente às Lojas Hering
previstas no Anexo I.
1.6. Este regulamento está disponível no site www.hering.com.br/store/pt/campanhas.
1.7. O presente regulamento entra em vigência em 27/01/2020 e findará 31/12/2020
1.8. Em caso de dúvidas ou omissões a respeito deste regulamento e da Campanha serão
dirimidas pela Diretoria da Cia Hering.
1.9. Quaisquer dúvidas, divergências, omissões ou situações não previstas neste Regulamento,
poderão ser dirimidas pelo SAC HERING, no site http://www.hering.com.br/store/pt/central-deatendimento, ou pelo telefone 0800-473114.
1.10. Esta Campanha não implica em qualquer modalidade de sorteio, distribuição, ou operação
assemelhada na forma da Lei nº 5.768/71, não estando desta forma sujeita à autorização prévia
ali estabelecida.

