DISPOSIÇÕES GERAIS

O SORTEIO

O sorteio será realizado no dia 07 de junho de
A Pink Cheeks está sorteando três códigos pro- 2018. A equipe comercial da Pink Cheeks entrará
mocionais para inscrição na prova L’Étape Brasil em contato com os vencedores através dos dados preenchidos na compra.
2018, sendo eles:

1 cupom com desconto de 100% no valor da
inscrição
2 cupons com desconto de 50% no valor da A L’Étape Brasil 2018 faz parte do Tour de France
inscrição
e é uma prova destinada a amadores e amantes

L’ÉTAPE BRASIL 2018

do ciclismo. Este ano, em sua 4ª edição, a prova
A promoção é válida para todos aqueles que efe- se realizará na cidade de Campos do Jordão/SP
tuarem compras a partir de R$200,00 em qualquer entre os dias 28 a 30 de setembro.
produto no site da Pink Cheeks (www.pinkcheeks.
com.br).
As inscrições para a prova se encerram dia 10 de
junho de 2018.

PARA CONCORRER

Quem quiser participar da prova precisará se
inscrever através do site (https://www.ticketagoAo efetuar a compra, na seção de pagamento, o ra.com.br/e/Letape-Brasil-By-Le-Tour-De-Francliente interessado que estiver de acordo com as ce--2018-4854) e responder todo o questionário
disposições acima deverá incluir, na área “Cupom normalmente.
de Desconto”, o código EUQUEROPARTICIPAR*.
ATENÇÃO: o código de desconto deve ser indicaImportante: Só através dessa etapa o cliente será do no momento da inscrição no campo “Inserir o
código de cupom caso possua”.
incluso na lista de sorteio.

DURAÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção será válida apenas para compras A promoção realizada pela Pink Cheeks Brasil é
realizadas no site oficial da Pink Cheeks entre os somente sobre o desconto no valor da inscrição.
dias 16 de maio de 2018 e 06 de junho de 2018. Não estão inclusos outros gastos com a viagem
como transporte e hospedagem.
*O cupom não representa desconto na compra. Ele apenas garante participação no sorteio*
Para esclarecer outras dúvidas ou maiores informações, entrar em contato pelo telefone (19) 3571-1255 ou sac@pinkcheeks.com.br

