
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL DO FILME “MORTAL

KOMBAT”

1 – DA ABRANGÊNCIA E DO PERÍODO DA CAMPANHA

1.1. A Campanha Promocional do filme “Mortal Kombat”, doravante denominada de

Campanha, é promovida pela Cinesystem S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º

07.437.016/0001-05, com sede à Rua Vereador Basílio Sautchuk, n.º 856, 12.º

Andar, Salas 1.201-1.204, Zona 01, CEP 87.013-190, Maringá–PR, doravante

denominada de Promotora.

1.2. A Campanha tem início em 20 de maio de 2021 e vigerá enquanto o filme

estiver em cartaz ou, alternativamente, na forma indicada no item “2.5”.

1.3. A Campanha será válida para todos os cinemas que compõem a Rede

Cinesystem que estiverem em funcionamento no período de exibição.

2 – MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO E DESCONTO CONCEDIDO

2.1. Para participar da Campanha o Cliente deverá realizar compras acima de R$

30,00 (trinta reais) em alguma das lojas participantes, conforme relação contida no

Anexo Único.

2.2. Ao cumprir a ação referida no item supra, o Cliente receberá da loja

participante 1 (um) voucher que lhe concede 50% (cinquenta por cento) de

desconto sobre o segundo ingresso em valor inteiro, para assistir a qualquer sessão

do filme “Mortal Kombat”.

2.3. O voucher será entregue em modalidade impressa, e a sua validade está

condicionada ao lançamento do carimbo da loja participante em seu verso.

2.4. O desconto referido no item “2.2” somente incidirá sobre a aquisição de 1 (um)

par de ingressos, devendo o Cliente proceder com o pagamento de 1 (um) dos

ingressos em valor integral. Dessa forma, o desconto ora oferecido não sendo

exigível quando da compra de apenas 1 (um) ingresso ou de quantidade superior a

2 (dois) ingressos.

2.5. A entrega dos vouchers de desconto está limitada ao estoque de 100 (cem)

vouchers por loja, sendo que a vigência da promoção está condicionada à

disponibilidade dos estoques.

2.6. Não serão distribuídos vouchers de desconto para compras efetuadas na

modalidade online.

2.7. A compra dos ingressos com a concessão do desconto poderá ser realizada

somente de forma presencial, por meio dos pontos de venda (“PDV”) das unidades

da Promotora.



2.7.1. Em ambas as hipóteses, caso o voucher de desconto não seja apresentado

em conformidade com as condições exigidas por este Regulamento, o Cliente não

obterá o desconto ora ofertado, de modo que o ingresso na sessão estará

condicionado à complementação do valor, que será cobrado em sua totalidade, não

sendo exigível a restituição do valor já pago.

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Os benefícios da Campanha não são cumulativos com outras promoções,

benefícios e/ou isenções legais ou convênios.

3.2. A Promotora obriga-se ao cumprimento da Lei n.º 13.709/2018, além das

regulamentações que porventura possam advir relativamente a dados pessoais,

comprometendo-se a implementar todas as medidas técnicas de segurança para

proteção de dados pessoais que tenha acesso em virtude ou em consequência das

relações contratuais e comercias mantidas com os Participantes da Campanha,

respondendo integralmente por todos os ônus decorrentes de eventuais incidentes

a que, direta der causa.

3.3. A Promotora deverá assegurar de que os seus sócios, diretores, funcionários,

prepostos e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas funções, devam

ter acesso e/ou conhecimento das informações e/ou dos dados pessoais para fins

de cumprimento da Campanha, se encontram obrigados a sigilo profissional,

responsabilizando-se pela conformidade em relação à legislação, especialmente,

mas sem limitação:

a) À proteção de dados pessoais;

b) Ao tratamento das informações; e

c) À transferência desses dados e demais exigências legais.

3.4. A Promotora compromete-se, ainda, a informar imediatamente os Participantes

em caso de qualquer incidente que envolva dados pessoais, ou caso receba

qualquer pedido de correção, inclusão ou exclusão dos dados pessoais obtidos em

decorrência da Campanha, de modo que o Participante informado possa adotar as

providências cabíveis para garantir o cumprimento da legislação, sem prejuízo da

responsabilidade da Promotora e de seus prepostos quanto ao incidente e eventuais

prejuízos dele decorrentes.

3.5. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha suspensa ou

cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator

ou motivo imprevisto e que comprometa a Campanha de forma a impedir ou

modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.



3.6. O presente Regulamento será disponibilizado no website oficial da Promotora,

sendo que a participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita de todos

os seus termos e condições.



ANEXO ÚNICO

Das lojas participantes

LOJA SHOPPING/CIDADE

SMARTCASE RECREIO SHOPPING- RIO DE JANEIRO

CARLÃO GAMES BANGU-RIO DE JANEIRO

ILHA GAMES ILHA DO GOVERNADOR-RIO DE JANEIRO

SILBRUN SHOPPING VIA BRASIL-RIO DE JANEIRO

GAME MANIA VILLA ROMANA - FLORIANÓPOLIS

AXBOX COMÉRCIO DE ELETRÔNICO IMPERIAL SHOPPING -IMPERATRIZ

DBG DIGITAL BATTLEGROUNDS SHOPPING MORUMBI TOWN-SP

INICIAL GAMES SHOPPING HORTOLÂNDIA-SP


