
 
Regulamento e Plano de Operação da Promoção 

“Sorteio – Cadeira DAZZ Thunder RGB” 
2021 

 
1. EMPRESAS PROMOTORAS: 

 

Razão Social: COMÉRCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA 

Endereço: RUA ITINGUÇU Número: 2060 Bairro: VILA RÉ Município: SÃO PAULO UF: SP 

CEP: 03658-001 

CNPJ: 46.026.803/0001-16 

 

 

2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO: 

Sorteio. 

 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

Todo território nacional. 

 

4. PERIODO DA PROMOÇÃO: 

16/07/2021 à 14/10/2021 

(Data do sorteio agendada para dia 20/10/2021, se necessário pode ser alterada a critério da promotora). 

 

5. PERIODO DA PARTICIPAÇÃO: 

16/07/2021 à 14/10/2021 

 

6. CRITÉRIO DA PARTICIPAÇÃO: 

A Promoção “Sorteio – Cadeira DAZZ Thunder RGB”, acontecerá no período de 16 de julho de 2021 até 14 de 

outubro de 2021 e será válida em todo o território nacional. Poderão participar desta promoção todos os 

consumidores, pessoa física e jurídica, residentes, domiciliados ou com sede no território nacional, que, 

efetuarem compras, entre as 00h00 do dia 16/07/2021 e as 23h59 do dia 14/10/2021, a cada R$ 249,00 

(duzentos e quarenta e nove reais), excluindo os valores de frete ou impostos interestaduais, exclusivamente 

através do site www.zonaleste.com.br (compras realizadas através de marketplaces não estão inclusas). 

Para confirmar sua participação, o comprador precisa se inscrever após efetuar uma compra elegível no 

formulário informando seu nome e número do pedido. 

Formulário disponível em: https://forms.gle/iGZpXXXvLFYqp89i8 

Os dados fornecidos estão sujeitos à confirmação na Receita Federal, sendo que, encontrada qualquer 

divergência e/ou irregularidade, o participante estará, automaticamente, desclassificado. 

Serão considerados desclassificados quaisquer participantes com compras vinculadas a casos de chargeback 

(estorno) e/ou devolução e/ou exercício de direito de arrependimento e/ou cancelamento da compra 

independente do motivo. 

https://forms.gle/iGZpXXXvLFYqp89i8


 

7. FORMA DE APURAÇÃO:  

A confirmação da participação do consumidor que efetuar a compra pelo site www.zonaleste.com.br se dará 

exclusivamente após a confirmação do pagamento de sua compra, e desde que a confirmação do pagamento 

pelo sistema ocorra até a data limite da participação, sendo, até às 23h59m do dia 14/10/2021 (horário de 

Brasília), excepcionalmente, tal prazo poderá ser prorrogado, se assim a Promotora entender necessário. 

O sorteio será realizado considerando o nome do comprador e utilizando a plataforma de sorteios digitais 

“Whell of Name”. Todos os nomes dos compradores participantes serão organizados aleatoriamente em uma 

lista e a plataforma organizará uma roleta virtual com os nomes inseridos que, ao ser girada irá sortear o nome 

do ganhador. 

A lista com todos os participantes está disponibilizada para visualização pública por meio do link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGQlwYX8yLGGmdZOo-

NYAcSVRz8N5yK2kkwgC6uCB6I/edit?usp=sharing 

O comprador poderá consulta-la em ordem cronológica para ter ciência da sua participação. 

A promotora se compromete a atualizar a lista todos os dias úteis (exceto feriados) até às 17h48m. 

 

8. DESCRIÇÃO DA PREMIAÇÃO: 

Quantidade Descrição Valor Valor Total 

01 
Cadeira Gamer 

Thunder RGB Dazz 
62000002 

R$ 1.799,00 R$ 1.799,00 

 

9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

É vedada a participação nesta PROMOÇÃO de todos os colaboradores, estagiários ou subcontratados, 

pertencentes a empresa COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA, bem como dos demais parceiros da 

promoção. 

Com o objetivo de cumprimento do aqui exposto, os responsáveis pela apuração do sorteado consultarão a 

relação das pessoas impedidas de participar. 

 

10. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

O nome do participante vencedor será divulgado ao vivo durante o sorteio nos canais sociais da COMERCIO DE 

PAPELARIA ZONA LESTE LTDA. Também estará sendo publicado de maneira definitiva nos mesmos em até 03 

dias úteis. 

O ganhador será comunicado da condição de contemplado por meio de ligação telefônica e/ou e-mail e/ou 

aplicativo de mensagens, de acordo com os dados que constarem informados no momento do cadastro. 

 

11. ENTREGA DA PREMIAÇÃO:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGQlwYX8yLGGmdZOo-NYAcSVRz8N5yK2kkwgC6uCB6I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGQlwYX8yLGGmdZOo-NYAcSVRz8N5yK2kkwgC6uCB6I/edit?usp=sharing


O contemplado receberá o prêmio, sem ônus, no endereço cadastrado no site www.zonaleste.com.br no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de apuração do sorteio, mediante identificação do ganhador, 

comprovação de documentos e assinatura de recibo de entrega. 

Destaca-se que dilações no prazo previsto de entrega poderão ocorrer, seja em face da necessidade de 

verificações, do fornecimento de documentação hábil e/ou, ainda, do prazo para entrega do prêmio devido a 

desafios logísticos. 

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. 

O prêmio, componente da premiação, será objeto de carta de compromisso junto ao contemplado e somente 

poderá ser enviado, mediante envio da documentação exigida ao contemplado. 

 

12. Este regulamento está publicado online para visualização por meio do link: 

https://imagens.zonaleste.com.br/documentos/Regulamento-Oficial-Sorteio-Cadeira-DAZZ-Thunder-RGB.pdf 

https://imagens.zonaleste.com.br/documentos/Regulamento-Oficial-Sorteio-Cadeira-DAZZ-Thunder-RGB.pdf

