
CAMPANHA COMPRA MAXI E CONCORRA 
MAXI RUBBER 

 

Nome: Compre Maxi e Concorra 

Modalidade: Sorteio 

Área de Abrangência: Todo o território NACIONAL. 

Período da Promoção: 18/08/2021 a 29/11/2021 

Período de Participação: 18/08/2021 a 28/11/2021 

Locais participantes: Lojas físicas e online do comércio varejista brasileiro que 

comercializam Vernizes e Primers PU da Maxi Rubber. 

-Quem pode participar? 

Poderão participar desta promoção todas as pessoas físicas que atendam aos 
requisitos deste regulamento. 

As pessoas físicas a partir de 18 anos completos até a data de início da promoção, 
devem estar domiciliadas dentro do território nacional brasileiro. 

 

- Como participar? 

Os consumidores que efetuarem compras de Vernizes e Primers PU Maxi Rubber com 
selo da promoção. Cada produto participante virá com selo com 1 código, que será 
disponibilizado na tampa ou embalagem do mesmo.  

Para concorrer o consumidor deverá realizar o cadastro pelo site da promoção ou 
através da leitura do QR Code no selo que será direcionado para página com as 
seguintes opções: conheça campanha, cadastre-se agora, dúvidas via WhatsApp, 
Instagram e pistolas Walcom. 

Para efetuar o cadastro da promoção o consumidor deverá preencher corretamente as 
informações solicitadas: 

a) Nome completo; 

b) Celular com (DDD) – WhatsApp; 

c) Número do Selo; 

d) Loja que adquiriu o produto; 

e) Cidade. 

Será solicitado ao premiado uma foto da tampa do produto, com o selo do código 
sorteado legível ou até mesmo o envio caso solicitado. 

 

- Existe um limite de inscrição por CPF? 

Não, o sorteio será através do número do selo que consta na embalagem. Quanto 

mais comprar, mais chances têm de ganhar. 



- Preciso guardar o selo da promoção? 

Sim, é necessário que guarde a tampa do produto com o sedo do código do sorteio 

como comprovante de participação. 

 

- Forma de apuração: 

Através da extração da planilha de cadastrados. Utilizaremos o código + nome para 

realizar os sorteios. 

Faremos o sorteio através do portal APP SORTEOS. 

Serão sorteadas 90 pistolas da marca Walcom, sendo divididas em 3 datas 

(29/09/2021, 29/10/2021 e 29/11/2021), 30 pistolas em cada data. 

 

- Prêmios: 

Código Descrição   
Qtde.por 

mês 

Qtde.por 

trimestre 

822019 WALCOM SLIM X-LIGHT HTE 1.9 S/MAN. UN 15 45 

833019 WALCOM SLIM X-LIGHT HVLP 1.9 UN 5 15 

10083.17 WALCOM SLIM HTE 1.7  UN 4 12 

803017 WALCOM SLIM KOMBAT HTE 1.7 UN 1 3 

813015 WALCOM SLIM KOMBAT HVLP 1.5 UN 1 3 

833013 WALCOM SLIM X-LIGHT HVLP 1.3 UN 1 3 

833015 WALCOM SLIM X-LIGHT HVLP 1.5 UN 1 3 

973013 WALCOM CARBONIO HTE BASE 1.3 UN 1 3 

993013 WALCOM CARBONIO GEO 1.3 UN 1 3 

      30 90 

 

 

Como será divulgado o resultado dos ganhadores? 

A divulgação dos contemplados da promoção será feita no prazo de até 07 dias, a 
contar da data da apuração dos resultados e assim permanecerá até 30 dias depois 
do término da promoção, pelos seguintes canais de comunicação: 

No site: maxirubber.com.br/acao 

Instagram: @maxirubberbr 

Como será feita a comunicação com os ganhadores? 

Os contemplados serão comunicados por mensagem através do WhatsApp, ou por 

telefone, no prazo de até 07 dias úteis após a apuração dos resultados. 

O que fazer em caso de problemas ou dúvidas? 

Qualquer dúvida, problemas ou dificuldades referente ao sorteio, por favor, entre em 

contato através do e-mail: sorteio@maxirubber.com.br ou Whatsapp (11 98960-6907). 
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