
REGULAMENTO 
 

Trata-se de DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS denominada “PROMOÇÃO RINNAI 39 ANOS 
DE BRASIL”, operação do tipo “assemelhada a concurso”, que é realizada pela RINNAI BRASIL 
TECONOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA, localizada na R. Ten. Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 
200 Bairro Vila Industrial, Mogi das Cruzes – SP inscrita no CNPJ sob nº 47.173.950/0001-81, 

doravante denominada “RINNAI”, com abrangência restrita ao território nacional, sendo 
livre a participação de todos os residentes no Brasil, voltada aos clientes finais 
adquirentes de produtos RINNAI (aquecedores de água a gás), ressalvados os 
legalmente impedidos por este regulamento (item 4). 
 
1 Prazo de execução: 93 (noventa e três) dias.  
 
2 Início e Término: de 15 de Setembro de 2014 a 15 de Dezembro de 2014, válida para 
produtos que tenham a nota fiscal de venda emitida pelo revendedor Rinnai durante este 
período e cuja inscrição tenha sido realizada no site até as 23h59 do dia 15 de Dezembro de 
2014. 
 
3 Produtos participantes: A lista está disponível no site 
www.rinnai.com.br/promocaorinnai39anos 
 
4 Dos Participantes: Poderá participar da promoção, qualquer pessoa física residente e 
domiciliada no território nacional, adquirente de aquecedor de água a gás RINNAI durante o 
período da promoção. 
4.1 É vedada a participação de funcionários da RINNAI, de suas empresas REPRESENTANTES, 
REVENDEDORAS ou ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS, bem como seus familiares em 1º 
grau de parentesco ou cônjuges. 
4.1.1 Ao se cadastrar no site da promoção, para todos os efeitos o participante declara que 
não é funcionário, representante, assistente técnico, ou revendedor e/ou que não possui 
parentes em 1º grau com estas pessoas, sob pena de perca do prêmio, sem prejuízo de demais 
desdobramentos na esfera civil e criminal. 
4.1.2 Em caso de constatação de inscrição indevida através de cruzamento com banco de 
dados interno ou denúncia, a inscrição em questão será revogada. 
 
5 Como Participar: Ao adquirir junto a um revendedor RINNAI um aquecedor RINNAI dentro do 
período estipulado no item 2, o participante deve se cadastrar no site 
www.rinnai.com.br/promocaorinnai39anos,  fornecendo o número de série do aquecedor 
(localizado em uma etiqueta na lateral do produto) e o número da nota fiscal emitida pelo 
revendedor, preenchendo corretamente os campos do formulário no site e respondendo à 
pergunta “qual o melhor aquecedor do Brasil?” com a alternativa correta. 
5.1 Há um campo para a indicação de outra pessoa da escolha do participante, que também 
será contemplada com um aquecedor de água a gás Rinnai conforme item 9 (sendo vedada a 
indicação de menores de idade, de funcionários da RINNAI, de suas empresas 
REPRESENTANTES, REVENDEDORAS ou ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS, seus familiares 
em 1º grau de parentesco ou cônjuges, sob pena de perca do prêmio). 
5.2 Será permitido apenas um cadastro por número de série de aquecedor. 
5.3 Poderá ser feito mais de um cadastro por nota fiscal, se a mesma for referente à compra 
de mais de um aquecedor. 
5.4 O preenchimento do cadastro no site implica na adesão voluntária e integral às condições 
definidas neste Regulamento. 
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6 Na eventualidade de cliente menor de idade, deverá colocar os dados do seu responsável 
legal, e estará concorrendo ao prêmio seu responsável legal.  
 
7 Da Desclassificação: Não serão admitidos: a) cadastros preenchidos de forma incompleta 
e/ou com informações não verídicas; b) utilização de número de série proveniente de 
produtos extraviados ou de outra forma indevidamente disponibilizados no mercado  c) 
utilização de nota fiscal emitida em nome de pessoa jurídica; d) notas fiscais emitidas fora do 
período da promoção. 
 
8 Da Apuração: No dia 16 de Dezembro de 2014, os cadastros válidos e completos, com a 
resposta correta à pergunta “qual o melhor aquecedor do Brasil?” realizados no site 
www.rinnai.com.br/promocaorinnai39anos serão impressos individualmente e depositados 
em uma urna. Uma vez tendo sido depositados todos os cadastros válidos e completos 
realizados, a urna será lacrada até o momento da apuração. A RINNAI se responsabiliza pela 
integridade dos cadastros e o seu perfeito acondicionamento na urna.  
8.1 A apuração será realizada da seguinte maneira: às 16h do dia 17 de Dezembro de 2014. O 
local será de livre acesso aos interessados. 
8.2 Da urna será retirado aleatoriamente, de forma manual, um cadastro, que será premiado. 
Após retirado este cadastro, a urna será novamente lacrada. 
8.3 O cliente constante no cadastro será contatado pela RINNAI após a apuração em 
procedimento detalhado no item 12. 
 
9 Da Premiação: Descrição detalhada do prêmio: A premiação é composta de um Nissan March 
1 (um) New March 1.0 Conforto 14/15 Flex Pintura sólida (D. elétrica + Ar Condicionado) zero 

quilômetro, valor R$ 30.350,80, a ser agraciado ao cliente vencedor, e um aquecedor RINNAI 
REU-1602 FEH, valor R$ 1.800,00 a ser agraciado à pessoa indicada pelo vencedor no ato do 
cadastro conforme item 5.1.  
9.1 A Promotora compromete-se a adquirir os prêmios ou, na impossibilidade, realizar 
depósito caucionado correspondente, até 8 (oito) dias da data de apuração, conforme 
determina o art. 15º, § 3º, do Decreto n. 70.951/1972 e artigo 34, inciso I, da Portaria MF n. 
41/2008.  
9.2 As despesas com IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento serão ônus da 
RINNAI.  
9.3 O aquecedor dado como prêmio corresponde somente ao produto REU-1602 FEH, não se 
responsabilizando a RINNAI pelo serviço de instalação, adequação de imóvel, tubulação e/ou 
ambiente para permitir a instalação do aparelho dentro do exigido pela NBR 13.103 ou de 
acessórios utilizados na instalação, tais como dutos, canos ou válvulas. 
 
10 Data da Apuração: dia 17 de Dezembro de 2014, às 16h; na sede da RINNAI situada na 

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200, Bairro Vila Industrial, Município de 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, com livre acesso aos interessados. 
 
11 Forma de Divulgação da Promoção Comercial: A divulgação desta promoção será feita por 
meio de material no ponto de venda, folhetos, internet e assessoria de imprensa.  
 
12 Forma de Divulgação do Resultado e Procedimento que será utilizado pra Notificar o 
Contemplado: o nome do ganhador será divulgado, após a apuração, até o dia seguinte, no site 
www.rinnai.com.br/promocaorinnai39anos, bem como a RINNAI também se obriga a contatar 
o contemplado por meio de telefonema ou e-mail, no prazo de até 30 dias a contar da data da 
apuração. 
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12.1 Do ganhador será solicitada a apresentação dos documentos comprobatórios da sua 
inscrição: a) nota fiscal de venda válida b) foto da etiqueta de número de série do aquecedor 
utilizado no cadastro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias do contato efetuado pela RINNAI. 
12.2 Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas do concurso e 
que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade. Os participantes serão excluídos 
automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por 
crime de falsidade ideológica ou documental. 
 
 
13 Entrega do Prêmio: ao ser contatado, o cliente agendará uma data conveniente em que um 
ou mais funcionários da RINNAI entregarão os prêmios em sua residência ou outro local 
estipulado e acordado.  
13.1 Prazo: a RINNAI terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da apuração, 
para localizar o contemplado de acordo com o Decreto 70951/72 – Artigo 5º, mediante a 
assinatura da Carta Compromisso e do Recibo de Entrega do Prêmio.  
13.2 O ganhador deverá apresentar cópias da sua cédula de identidade e de seu CPF/MF, para 
fins de prestação de contas junto à SEAE, conforme anexo VIII da Portaria MF 41, de 2008.  
13.3 O prêmio deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.  
 
14 Caducidade do Prêmio: Prescrição do direito ao prêmio: 180 (cento e oitenta) dias após a 
data da apuração e o prêmio ganho e não reclamado reverterá como Renda da União de 
acordo com o Art. 6º, do Decreto n. 70.951/1972.  
 
15 Divulgação da Imagem do Contemplado: o contemplado concorda desde já, com a 
utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação do concurso, sem que isso traga 
qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo período de até 01 (um) ano a partir da 
data da apuração.  
 
16 Considerações Gerais: É proibida a conversão do prêmio em dinheiro de acordo com o Art. 
15,parágrafo 5º, do Decreto n.70.951/1972, bem como não poderá ser trocado por outro 
produto.  
16.1 As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções 
autorizadas deverão ser preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, 
posteriormente, submetidas a esta SEAE, quando o participante não optar pela reclamação 
direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  
16.2 Não serão produtos desta promoção os produtos vetados pelo Art. 10 do Decreto n. 
70.951/1972, a saber: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 
estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.  
16.3 Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de Mogi das Cruzes para solução de quaisquer 
questões referentes ao regulamento da presente promoção.  
16.4 Os prêmios a serem distribuídos destinam-se ao participante contemplado, sendo vedada 
sua transferência antes da entrega.  
16.5 Em casos de emergência ou defeito por vício do produto recebido, o interessado deverá 
entrar em contato com o requerente diretamente na RINNAI. A responsabilidade por qualquer 
ocorrido quando da utilização do prêmio será unicamente do contemplado, de modo que a 
RINNAI se exime de eventuais danos ocorridos.  
 


