REGULAMENTO PROMOÇÃO BLACK FRIDAY 2021 - “SUBSTITUIÇÃO”
Dados da Promotora: Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda., com sede na Rua Hilda del
Nero Bisquolo, 102, Jd Flórida, Jundiaí – SP, CEP 13208-703, inscrita no CNPJ nº 02.036.483/0004-52.
1. Características Gerais da Promoção:
1.1. A Promoção “Substituição” é uma oportunidade perfeita para qualquer consumidor que desejar
trocar seus pneus de qualquer marca, dar um destino ambiental correto aos mesmos e ser
beneficiado com descontos imediatos. Para participar da promoção basta comprar 01 ou mais
pneus da marca Continental, em uma das revendas participantes desta promoção, e realizar os
serviços de montagem e alinhamento no mesmo ponto de venda deixando os seus pneus usados
para destinação ambiental correta. A promoção é válida somente para compras realizadas nas lojas
físicas e participantes da promoção.
1.2. Produtos participantes: pneus de passeio ou utilitários da marca Continental e caminhonete das
marcas Continental e General Tire – Somente GRABBER.
1.3. Abrangência: território nacional
1.4. Período da promoção: 15 de Novembro a 30 de Novembro de 2021 ou enquanto durarem os
estoques
1.5. Descrição e quantificação dos descontos

Marca

Continental

Continental

Continental

Continental

Passeio

Segmento

Continental

GT

VAN

GRABBER

Pneus/aro

14

15 e 16

17

18+

Todos aros

Todos aros

1

R$ 20,00

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 100,00

R$ 100,00

2

R$ 40,00

R$ 60,00

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 200,00

3

R$ 60,00

R$ 90,00

R$ 120,00

R$ 150,00

R$ 300,00

R$ 300,00

4

R$ 80,00

R$ 120,00

R$ 160,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 400,00

1.6. A promoção é limitada à compra de 04 pneus por consumidor e está sujeita a disponibilidade dos
produtos no ponto de venda participante.
2. Revendas Participantes
Todos os revendedores oficiais da Marca Continental.

3. Destinação Ambientalmente Adequada dos Pneus Inservíveis:
As revendas autorizadas participantes deverão, obrigatoriamente, destinar os pneus inservíveis
deixados pelos consumidores nos pontos de coleta designados pela Reciclanip, disponíveis no site
www.reciclanip.org.br, sem qualquer ônus para o consumidor.
4. Disposições gerais:
4.1. Esta promoção não pode ser acumulada a outras promoções existentes nos pontos de venda para
a venda de pneus Continental e General Tire

4.2. O participante poderá ser automaticamente excluído desta promoção no caso de fraude
comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.
4.3. Todas as dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e
decididas pela Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.
4.4. A participação na promoção “substituição” implica na aceitação automática, total e irrestrita de todas
as disposições do presente regulamento.

