
REGULAMENTO DO SORTEIO QUER GANHAR 

UMA MOTO ZERO KM QUALYCLUB! 

 

 

1.Modalidade: Distribuição gratuita de prêmio através de SORTEIO A SER REALIZADO PELA MILHAR DO 
PRIMEIRO PREMIO DA LOTERIA FEDERAL DO DIA 28/12/2019, não saindo a milhar no 1° premio será a 
do 2° premio e assim sucessivamente ate o 5° premio, somente para Associados da ABAVET – 
Associação Baiana de Proteção Veicular de Condutores de Veículos e do Profissional Taxista,  inscrita no 
CNPJ 26.406.504/0001-63, com sede na Praça Monsenhor Zacarias Luz, n° 26 – Centro – Esplanada-
Bahia. 
2.Período de execução: Início - 01/09/2019 - Término - 23/12/2019. 
3.Promoção: QUER GANHAR UMA MOTO ZERO KM QUALYCLUB! 
4.Objeto da promoção: Moto Zero Km HONDA  START 160 . Despesas com o emplacamento, seguro 
obrigatório ou outras despesas com o registro do bem no DETRAN será por conta do premiado. O nome 
do ganhador será divulgado no ato do sorteio e a organização da QUALYCLUB  entrará em contato com 
o vencedor através do número por ele indicado no cupom. 
5.Recebimento e Preenchimento do Cupom: No cupom o participante deverá informar todos os dados 
solicitados, sendo que dados incorretos ou não informados desclassificarão o participante, os dados do 
cupom deverão ser preenchidos exatamente em nome do associado cadastrado. O associado participará 
do sorteio da Moto Zero Km, nas situações previstas no item 6. 
6. Durante o período da Promoção todos os associados que estiverem adimplentes quanto ao 
pagamento das mensalidades junto à QUALYCLUB poderão concorrer ao sorteio, desde que o mesmo 
seja feito na data exata do vencimento principal e for a uma das loja retirar seu cupom. 
Cada mensalidade quitada na data do vencimento PRINCIPAL dará direito a um (01) cupom para 
concorrer ao sorteio, o associado deverá retirar seu cupom na Sede da QUALYCLUB ou nos pontos de 
Apoio e Escritórios Regionais de cada cidade, tendo como endereço sede na Praça Monsenhor Zacarias 
Luz, n° 26 – Centro – Esplanada-Bahia. 
Para consulta de outros locais de entrega, poderá ser feito contato pelo telefone (75) 3427-3352 e saiba 
o ponto mais próximo da sua cidade. Poderá ser considerado para fins de retirada do cupom, aquele 
pagamento feito na data exata dia do vencimento descriminado no boleto de cada mês, quando o 
vencimento principal cair no sábado/domingo ou feriado o próprio boleto virá com a data ajustada para 
o próximo dia útil. 
O cupom deverá ser completamente preenchido pelo associado na sede da QUALYCLUB  ou ponto de 
apoio credenciado, até o dia 23/12/18, às 18:00. Caso o associado não retire o seu cupom nos pontos 
credenciados, de forma alguma o mesmo estará participando do sorteio. Para efetiva participação o 
associado deverá preencher o cupom, fica claro também que o cupom deverá ser preenchido 
exclusivamente com os dados do associado cadastrado no sistema, sendo desconsiderado caso seja 
preenchido em nome de outras pessoas como (filho, esposo etc). 
7. 0 associado poderá concorrer com mais de um cupom, o que poderá ocorrer através das seguintes 
formas: 
7.1 PAGAMENTO DO(S) BOLETOS RIGOROSAMENTE ATÉ O DIA DE VENCIMENTO DE CADA MÊS: A CADA 
MÊS, ATÉ A DATA DO SORTEIO, EM QUE O ASSOCIADO PAGAR EM DIA SUA(S) MENSALIDADE(S), ELE 
RECEBERÁ UM CUPOM PARA CONCORRER AO SORTEIO. 
7.2 ASSOCIADO QUE INDICAR UM NOVO ASSOCIADO: A CADA CONTRATO EFETIVADO, SERÁ 
DISPONIBILIZADO 02 (DOIS) CUPONS PARA O ASSOCIADO QUE INDICOU. (SOMENTE APÓS EFETIVAÇÃO 
DO CONTRATO). 
7.3 ASSOCIADO COM STATUS DE INADIMPLENTE OU INATIVO QUE REATIVAR SEU PLANO GANHARÁ 02 
(DOIS) CUPOM. 
7.4 CADA ASSOCIADO QUE CONTRATAR O PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR NO PERÍODO DA CAMPANHA 
IRÁ GANHAR 2 (DOIS)  CUPONS 
PARA CONCORRER AO SORTEIO. 
8.O prêmio em hipótese alguma poderá ser convertido em dinheiro. 



9.Local de exibição do prêmio: da ABAVET – Associação Baiana de Proteção Veicular de Condutores de 
Veículos e do Profissional Taxista,  , com sede na Praça Monsenhor Zacarias Luz, n° 26 – Centro – 
Esplanada-Bahia.. 
10. O resultado será divulgado no dia 30/12/2019, às 10:00 horas, NA SEDE DA QUALYCLUB. O resultado 
também será informado no site oficial da QUALYCLUB (www.qualyclub.com.br) bem como as diversas 
redes socias. 
11. O prêmio deverá ser retirado pelo associado sorteado na sede da ABAVET – Associação Baiana de 
Proteção Veicular de Condutores de Veículos e do Profissional Taxista, na Praça Monsenhor Zacarias Luz, 
n° 26 – Centro – Esplanada-Bahia. Para receber o prêmio, o vencedor deverá estar portando além do 
bilhete, carteira de identidade com foto, CPF e comprovante de residência ate o dia 30/01/2020. O não 
comparecimento no prazo acima estipulado implicará na perda do direito à retirada do bem, sem que 
lhe sejam devidos esclarecimentos, ou indenização a qualquer título, passando-se o prêmio para o 
patrimônio da QUALYCLUB. 
12. O participante vencedor autoriza, a título gratuito, a utilização de sua imagem, nome, voz e demais 
características pessoais para divulgação nas diversas mídias sociais, como site, jornais, tv, redes sociais e 
demais veículos de comunicação. 
13. Somente poderão participar deste sorteio pessoas maiores de 18 (dezoito) anos. 
14. Será vetada a participação de funcionários da QUALYCLUB. 
15. A simples participação do associado implicará em sua aceitação total e irrestrita, de todos os itens 
deste regulamento. 
16. Eventuais dúvidas e questionamentos não previstos neste regulamento deverão ser apresentados 
para a Diretoria Executiva da QUALYCLUB  no prazo de 48 horas a contar do recebimento do 
regulamento, e as decisões da associação decorrentes dessa apresentação, 
serão soberanas e irrecorríveis. 
17. A QUALYCLUB  tem total direito de alterar a data do sorteio, bem como estender a promoção caso 
entenda ser necessário e/ou no caso de não ganhador na data estipulada, marcar outra data 30 dias 
após, ate sair o ganhador, onde será divulgado no seu site oficial qualquer alteração ocorrida neste 
regulamento. 
18. O presente regulamento passa a vigorar a partir de 01 de Setembro de 2019. 
ESPLANADA-BAHIA, 01 DE SETEMBRO DE 2019 

 
 
 
 

ANTONIO DE MELO SIMÕES  
Presidente - QUALYCLUB 

 


