TERMOS & CONDIÇÕES DO SHOPRITE BIG LOW PRICE CARNAVAL 2022 - MOÇAMBIQUE
1. Esta competição promocional ("Big Low Price Carnival Collab") é conduzida pela Shoprite
Moçambique (Pty) Ltd (A Promotora). A campanha promocional está aberta a todos os
residentes em Moçambique que estejam na posse de um documento de identidade válido,
com exceção de qualquer diretor, sócio, funcionário, agente ou consultor da Promotora, dos
prestadores de serviços de marketing ou de qualquer pessoa que controle direta ou
indiretamente ou seja controlada por essas entidades, incluíndo os seus cônjuges, parceiros
de vida, parceiros de negócios ou familiares imediatos.
2.
Todos os participantes devem no mínimo ter 18 anos, para participar neste concurso.
O patrocinador tem o direito de solicitar prova de identificação de todos os participantes.
3. Esta promoção está aberta a partir de 23 de maio de 2022 às 08H00 e termina a 03 de
julho de 2022 às 19H00.

4. Para participar, os participantes serão obrigados a:
4.1 Comprar 3 ou mais dos produtos participantes em qualquer Loja shoprite em
Moçambique para ter a chance de ganhar 1 de 20 Carrinhos até ao máximo de 10.000.00MT
por traço
4.2 Cada transação qualificada imprimirá um talão adicional, todos os talōes terão um
código QR para entrar no concurso. O código QR direciona o cliente para a nossa página do
WhatsApp
4.3 Os clientes depois precisam submeter uma imagem do seu recibo ou talao para se
qualificarem para o sorteio
4.4 cada talão será qualificado como uma entrada.
4.5 Os Não-Alimentos (Brinquedos, Pequenos Aparelhos, Exteriores e Utensílios de
Cozinha) e o licor serão excluídos do painel de competição. Só serão permitidos alimentos.

5.
Os participantes podem entrar quantas vezes quiserem, desde que
cada entrada esteja associada a uma compra separada dos produtos participante.

6. Um vencedor será selecionado por sorteio aleatório. Todos os clientes serão notificados
através do seu número de telemóvel do WhatsApp durante a promoção caso sejam
selecionados como vencedores aleatórios. Todos os vencedores terão de apresentar um
documento de identidade como verificação.

7. A Shoprite depois mandara uma mensagem whatsapp para os vencedores selecionados
para irem até a loja numa data especifica. Nesse dia os vencedores terão um minuto para ter
oportunidade de fazer todas as comprar possíveis dentro desse minuto e ate o valor de
10 000,00mt.
8.
O Promotor reserva-se o direito de nomear os vencedores publicamente e em
qualquer outro lugar onde o Promotor considerar adequado, mas com prévio acordo com os
vencedores.
9. A Promotora reserva-se o direito de desqualificar qualquer reclamação se for
suspeitada de fraude ou fraude, incluindo, sem limitação, através da manipulação de código
ou de falsificação frequente de dados.
10.

O prémio não é transferível e não pode ser trocado por dinheiro.

11.
A Shoprite tem o direito de ajustar ou descontinuar esta promoção a qualquer
momento, com autorização prévia da Inspeção Geral de Jogos.
12.
Nem o Promotor, seus agentes, suas empresas associadas, nem quaisquer
diretores, executivos ou funcionários de tais, serão responsáveis por quaisquer perdas ou
danos, sejam diretos, indiretos, consequentes ou de outra forma decorrentes de qualquer
causa, que possa ser sofrida pelo participante.
13.
A participação no concurso promocional constitui a aceitação das regras do
concurso promocional e os participantes concordam em obedecer às regras
14.

O valor total alocado a esta competição é 200 000,00mt.

15. Não serão aceites aplicações de agentes, terceiros, grupos organizados ou aplicações
geradas automaticamente por computador. Não serão aceites entradas incompletas ou
corrompidas. As inscrições só serão aceites se cumprirem todas as instruções de entrada.
16.

O prémio não é transferível e não pode ser reembolsado em dinheiro

17. A Promotora reserva-se o direito de utilizar as imagens tiradas do vencedor para fins
publicitários da forma que considere adequadas, sem que seja prestada remuneração ao
vencedor. No entanto,o vencedor tem o direito de se opor a que estas imagens sejam
utilizadas por notificação escrita à Promotora na Avenida Acordos de Lusaka, Paca Da Paz,
Maputo, Moçambique e aceitaremos o serviço de todos os documentos legais naquele país.

18. Nem a Promotora, os seus agentes, as suas empresas associadas, nem quaisquer
administradores, dirigentes ou empregados de tal, serão responsáveis por quaisquer perdas

ou danos, diretas, indiretas, conseqüentes ou de qualquer outra causa, que possam ser
sofridas pelo participantes
19. A participação no concurso promocional constitui a aceitação das regras de
concorrência promocional e dos participantes para cumprir as regras.

