
REGULAMENTO  "PROMOÇÃO OLIMPÍADAS RIO/2016"   

1º - A cada medalha conquistada pelo Brasil seja individual ou esporte coletivo, 

nas Olimpiadas Rio/2016, a MICRO Maquinas vai colocar imediatamente no seu 

site o produto que vai estar valendo para esta conquista, ou seja, o produto em 

promoção vai estar indicado pelo medalha referente (ouro,prata ou bronze) e com 

o valor da promoção e a data da validade. 

exemplo : Supondo que o BRASIL ganhe uma medalha no dia 08/08/16 a Micro 

vai disponibilizar o produto no site no mesmo dia com validade até o dia 

09/08/2016 e assim sucessivamente. Quando a conquista cair no final de semana 

a Micro lançara o produto referente aquela conquista na segunda-feira 

imediatamente após o final de semana, com validade até a proxima terça-feira.       

2º - A promoção é valida para todos clientes cadastrados na Micro maquinas. 

3º - Formas de pagamento estarão sujeitas a aprovação de cadastro e de credito.

4º - Ofertas válidas enquanto durar o estoque ou por 24 horas após o lançamento 

do produto no site, o que vencer primeiro. A Micro reserva-se o direito de 

postergar os prazos por mera liberalidade dela. 

5º - Não estão inclusos nos valores promocionais, transporte, seguro, 

descarregamento do produto. Os produtos ficaram a disposição dos compradores 

para serem retirados em um de nossos depositos a ser indicado no ato do 

fechamento do pedido. 

6º - Garantia conforme Lei do Consumidor.

        Dentro do período de garantia legal (seis meses para itens novos e três meses para itens usados), 
o vendedor se compromete a prestar assistência técnica gratuita, incluindo a troca de peças e serviços, 
decorrentes de problemas de fabricação. Os reparos gratuitos serão feitos na sede do vendedor. No caso 
de mau uso dos equipamentos ou deficiência na instalação por parte do comprador, inclusive no caso de 
ligação em voltagem errada, diferente da especificada, a garantia se perderá e os serviços e peças serão 
cobrados. Caso o comprador opte por assistência técnica na sua sede, onde o item foi instalado, por optar 
pelo reparo no local, as despesas de viagem dos nossos técnicos (passagens, translados, etc), estadia em 
hotéis e refeições, bem como fretes na remessa de peças ou do equipamento todo, tanto na ida como na 
volta, serão sempre de responsabilidade do comprador, mesmo no período da garantia.

7º - Válidade da promoção durante o periodo das Olimpiadas Rio/2016 
conforme item 4º desta promoção. 

8º - Premio extra : a Micro vai sortear aos clientes que compraram máquinas 
da promoção um Smartphone Samsung Galaxy J5 Duos Dual Chip. 

9º - O sorteio será ralizado ao final da promoção na sede da Micro Maquinas  
a Rua Inacio Luis da Costa, 1094 Pq. São Domingos , São Paulo/SP  no dia
15 / 08 / 2016 as 15:00 hs. e estará aberto a todos os participantes. da 
promoção. 

10º - O resultado do sorteio será divulgado em nosso site. 
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