
 

  



Regulamento 

Promoção BLACK FRIDAY    

Nomenclatura básica: 

 

Parceiro: prestador de serviços onde o consumidor usufruirá sua experiência. 

 

Oferta: benefício que o consumidor terá direito a usufruir caso adquira os produtos da campanha e 

realize os serviços na forma descrita neste Regulamento. 

 

Voucher: documento que comprova o direito de usufruto da oferta. 

 

I – DADOS DA EMPRESA 

Esta é uma campanha promocional do tipo Compre e Ganhe (“Campanha Promocional”), promovida 

pela Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda., localizada na Av. Queirós dos Santos, 1717, Casa 

Branca, Santo André/SP, CEP 09015-311, inscrita no CNPJ sob o n° 57.497.539/0001-15, doravante 

denominada simplesmente BRIDGESTONE, por intermédio dos parceiros identificados no presente hotsite 

da Campanha https://black-friday.promobridgestone.com.br, doravante designado Site. 

 II – DOS PRODUTOS PARTICIPANTES E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Poderá participar desta Campanha Promocional qualquer consumidor final, Pessoa Física, maior 

de 18 (dezoito) anos, que adquirir 2 (dois) ou mais pneus Bridgestone ou Firestone exclusivamente 

das linhas de caminhonetes, SUV’s e comerciais leves e passeio radial (PSR), tais como indicados 

Lista de produtos participantes constante desse regulamento,  desde que realize os serviços de 

montagem, alinhamento e balanceamento dos mesmos; no ato da compra, no período de 

05/11/2020 e 30/11/2020, em um dos revendedores oficiais Bridgestone participantes indicados 

no Lista de revendas participantes. 

 

III – DO ITEM PROMOCIONAL  

 

2. O Participante será contemplado com as seguintes Ofertas. 

 

Na compra de 2 (dois) ou 4 (quatro) pneus participantes dessa Campanha das marcas 

Bridgestone ou Firestone, (Anexo 1) + realização de montagem, balanceamento e alinhamento, 

o consumidor poderá utilizar um voucher de desconto emitido diretamente do site da Campanha 

que poderá ser utilizado como desconto na aquisição dos pneus, conforme descritivo abaixo: 

 

ARO 

QUANTIDADE DE PNEUS 

COMPRADOS + SERVIÇOS 

REALIZADOS (MONTAGEM E 

BALANCEAMENTO) 

VALOR DO VOUCHER 

(DESCONTO) 

15 2 R$ 40,00 

15 4 R$ 80,00 

16 2 R$ 50,00 

16 4 R$ 100,00 

17 2 R$ 80,00 

17 4 R$ 160,00 

18 ou superior 2 R$ 100,00 

18 ou superior 4 R$ 200,00 

 

 

 

https://black-friday.promobridgestone.com.br/


IV – DOS PARTICIPANTES E DA ÁREA DE PROMOÇÃO 

 

3. Esta Campanha é elegível somente em revendedores oficiais Bridgestone indicados link com as 

lojas participantes e restrita às pessoas físicas maiores de 18 anos que preencham as condições 

de participação estabelecidas neste Regulamento (“Participante”).   

 

4. Os Vouchers disponibilizados pela BRIDGESTONE aos Participantes por meio desta Campanha 

Promocional poderão ser utilizados exclusivamente para aquisição   dos descontos estabelecidos 

na cláusula 3 deste Regulamento, sendo condicionado a apenas 01 (um) voucher por CPF.  

 

 

V – DA DINÂMICA DA CAMPANHA PROMOCIONAL 

 

5. Para participar da Campanha Promocional e ter o direito a 1 (voucher) de desconto listado no 

item 3 acima, o Participante deverá cumprir os seguintes requisitos: 

 

(i) Além de preencher os critérios estabelecidos no item 2 acima, deverá (i) acessar a plataforma 

da promoc ̧ão (https://black-friday.promobridgestone.com.br); (ii) selecionar uma das lojas 

participantes na promoc ̧ão; (iii) preencher todos os dados solicitados, nos termos do item 6(ii) 

abaixo; e (iv) aceitar as condições de utilização dos Vouchers. 

 

(ii) De modo a confirmar sua participação na Promoc ̧ão, os participantes deverão preencher o seu 

cadastro na plataforma da promoc ̧ão fornecendo os seguintes dados obrigatórios: nome 

completo; CPF; telefone; data de nascimento; sexo; endereço completo (logradouro, bairro, 

cidade, estado e CEP); e-mail; frequência de compra/troca de pneus, fabricante do veículo; 

modelo do veículo; ano do veículo; aro do pneu; e quantidade que deseja comprar (duas ou 

quatro), conforme item 3 deste Regulamento, 

 

(iii) Observados os procedimentos de cadastro supracitados, a BRIDGESTONE distribuirá́ 1 (um) 

voucher por CPF cadastrado, o qual poderá ser trocado integralmente por desconto variável por 

aro, na condição de compra de 2 (dois) ou 4 (quatro) pneus participantes da promoção e 

descritos no item 3 deste regulamento, sendo certo que o consumidor também deverá realizar os 

serviços de alinhamento e balanceamento para fazer jus ao voucher, arcando integralmente 

com o custo dos serviços. 

 

O período para emissão e utilização do voucher de 05/11/2020 à 30/11/2020.  

 

6. Cada Voucher emitido por CPF dará direito à utilização de um único desconto na aquisição de 02 (dois) 

ou 4 (quatro) pneus elegíveis a esta campanha.  

 

VI - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

 

7. Consistem em critérios de desclassificação nesta promoc ̧ão o não preenchimento nos 

pressupostos de admissão a seguir listados: 

 

(a) ser pessoa física maior de 18 anos e consumidor final do produto; 

(b)  possuir veículo com medidas de pneus compatíveis com os produtos participantes desta 

campanha; 

 

  

8. Também consiste em motivos para desclassificação dos participantes o preenchimento do 

cadastro da promoc ̧ão em nome de terceiros e/ou cadastro irregulares ou com dados 

inconsistentes 

 

9. O participante será excluído automaticamente da promoc ̧ão em caso de desclassificação, 

fraude ou não atendimento de quaisquer requisitos válidos de participação previstos neste 

Regulamento.  

 

VII – DA UTILIZAÇÃO DO VOUCHER: 

 

10. Com a confirmac ̧ão do cadastro e preenchimento de todos os critérios estabelecidos neste 

regulamento, o participante receberá o voucher em seu e-mail e terá até o dia 30 de Novembro 

https://black-friday.promobridgestone.com.br/
https://black-friday.promobridgestone.com.br/


de 2020 em horário comercial para utilização do desconto, sendo imprescindível a compra dos 

pneus e a execução dos serviços em uma das lojas oficiais participantes. 

 

11. Qualquer serviço e/ou produto adicional que não estejam descritos neste regulamento estão 

excluídos da promoc ̧ão e deverão ser custeados exclusivamente pelo participante, caso este 

manifeste interesse em sua execução, tais como: frete, reparos/consertos, serviços de borracharia 

em geral, válvulas; câmaras de ar, serviços de rodízio (lista meramente exemplificativa). 

 

12. O participante reconhece que o desconto somente será concedido se cumprir com os critérios 

apresentados neste regulamento. 

 

13. O participante reconhece estar ciente de que esta campanha está condicionada à limitação 

de estoque de produtos.  

 

 

 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Esta promoc ̧ão é pessoal e intransferível, válida no território nacional, no período desta 

campanha, condicionada a disponibilidade de estoque de produtos das lojas participantes, bem 

como ao preenchimento de todos os requisitos estabelecidos por esse regulamento.  

14. Ao submeterem seus dados para participação nesta Promoc ̧ão, todos os participantes 

manifestam seu expresso consentimento em participar desta promoc ̧ão, o conhecimento acerca 

das condições e critérios de participação, bem como consentem com a cessão da propriedade 

e direitos de uso e fruição dos referidos dados de cadastro à BRIDGESTONE, os quais serão 

utilizados, única e exclusivamente, para formac ̧ão do banco de dados com as informac ̧ões 

coletadas na promoc ̧ão comercial. 

 

15. A BRIDGESTONE compromete-se, nos termos do artigo 11 da Portaria no 41 de 19 de fevereiro de 

2018, a não comercializar e/ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados de cadastro dos 

participantes coletados no âmbito desta promoc ̧ão. 

 

16. Mediante o cadastro na plataforma da BRIDGESTONE, os participantes cedem, desde já, a título 

gratuito e de forma definitiva e irrevogável, à BRIDGESTONE, os direitos de uso de sua imagem, 

som de sua voz e direitos conexos decorrentes de sua participação nesta promoc ̧ão, autorizando 

a divulgac ̧ão de sua imagem, sons de voz, nomes, bem como da fotografia participante por 

quaisquer meios de divulgac ̧ão e publicação, para utilização comercial ou não, publicitária, 

promocional e/ou institucional, sem limitac ̧ão do número de veiculações, incluindo em filmes 

publicitários e institucionais veiculados em toda e qualquer forma de exploração audiovisual 

(inclusive, mas sem limitac ̧ão, em filmes cinematográficos, fitas magnéticas ou digitais, DVD, 

home vídeo), televisão, em mídia eletrônica, além de fotos, cartazes, anúncios veiculados em 

jornais e revistas ou em qualquer outra forma de mídia impressa e eletrônica em território nacional, 

pelo período de 12 (doze) meses, a contar do término da promoc ̧ão, reservando-se aos 

participantes apenas o direito de ter seu nome sempre vinculado ao material produzido e 

veiculado e/ou publicado por qualquer outra forma de mídia impressa e eletrônica, ou qualquer 

outro suporte físico, digital ou virtual existente ou que venha a existir, para fins de divulgação 

desta promoc ̧ão; 

 

19.1 O disposto no item 19 não significa que a BRIDGESTONE tem obrigatoriedade no uso da 

imagem dos participantes cadastrados, ou seja, elas poderão, mas não são obrigadas a fazer 

uso de tais imagens, ficando a seu exclusivo critério quando e como poderá fazê-lo; 

 

17. O Participante não poderá, em nenhuma hipótese, comercializar e/ou transferir os vouchers e/ou 

brindes para terceiros; 

 

18. A Campanha Promocional não é cumulativa com qualquer outra oferta promocional dos 

parceiros credenciados.  

 

19. A BRIDGESTONE não poderá ser responsabilizada por perda, furto, roubo, danos morais ou 

materiais, atrasos ou preenchimento incorreto dos requisitos obrigatórios por parte do beneficiário 

da presente Oferta deste Regulamento, e reserva-se no direito de cancelar a Oferta ou alterar o 

presente Regulamento, em casos de caso fortuito ou força maior. Vouchers perdidos não serão 

substituídos. 



 

20. A BRIDGESTONE não poderá ser responsabilizada por qualquer incidente que ocorra com a 

utilização dos Voucher nos Revendedores Oficiais, tampouco com a realização da prestação 

dos serviços a ele associado.  

 

21. Por motivos de caso fortuito ou força maior que perturbem o regular decorrer da presente 

Campanha e/ou Oferta, A BRIDGESTONE poderá cancelar, alterar ou substituir a Oferta por outra 

de valor semelhante, sem que seja devida qualquer compensação aos beneficiários (tendo em 

vista sua natureza de brinde) na sequência da decisão tomada. A decisão da BRIDGESTONE é 

final e irrecorrível.  

 

22. A BRIDGESTONE reserva-se ao direito de alterar o presente Regulamento a todo o tempo durante 

o período promocional e de usufruto da Oferta, bem como desclassificar beneficiários que violem 

ou tentem violar o presente Regulamento e eventuais alterações posteriores. 

 

23. A BRIDGESTONE não possui vínculo de gestão das lojas participantes definidas no Anexo 2, nem 

da qualidade dos serviços prestados por eles, sendo estes integralmente responsáveis pelos 

serviços fornecidos por seus profissionais.  

 

24. Todas as participações que não cumprirem o presente Regulamento serão consideradas 

inválidas e não permitirão o usufruto da Oferta.  

 

25. A participação nesta Campanha implica na aceitação total e irrestrita deste Regulamento. 

 

26. Esta Campanha não implica em qualquer tipo de concurso, vale-brinde, sorteio ou operação 

assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte ou competição, não estando, 

portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei nº 5.768/71 e do Decreto nº. 70.951/72, 

beneficiando indistintamente a todos que cumprirem ao aqui disposto. 

 

27. Não poderão participar da Campanha os prepostos com função de gestão, sócios, diretores, 

executivos e empregados da empresa BRIDGESTONE. Além deste, não poderá participar da 

campanha qualquer pessoa ou funcionário de organização que esteja, direta ou indiretamente, 

envolvida em qualquer aspecto desta Campanha. 

 

28. A inaplicabilidade, nulidade ou anulação de qualquer item do Regulamento não invalidará os 

demais, que continuarão vigentes até o término da Campanha. 

 

29. O Participante reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações que porventura 

lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pela BRIDGESTONE e demais 

empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, nos termos da Política de Privacidade do 

site da Campanha, para os fins necessários à adequada realização, divulgação e conclusão 

desta Campanha, bem como para futuros contatos com os Participantes; 

 

30. Fica desde já eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

questões relativas a este Regulamento. 

 


