Regulamento de Distribuição de Amostra Grátis de
ULTRA COREGA creme 8,5g
A GlaxoSmithKline Brasil Ltda., empresa sediada na Estrada dos Bandeirantes, nº 8.464,
Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.247.743/0001-10, promoverá a
distribuição de amostra grátis de ULTRA COREGA creme 8,5g de acordo com o presente
regulamento, sendo que poderão ser contempladas com amostra todas as pessoas físicas,
residentes e domiciliadas em todo território nacional. A distribuição de amostra grátis de ULTRA
COREGA creme 8,5g é regida de acordo com o Regulamento abaixo estipulado e tem como
fundamento as Políticas, Termos de Uso e demais condições especificadas ao longo do site da
GlaxoSmithKline Brasil Ltda. (GSK). Antes de solicitar a sua amostra grátis, recomendamos a você
a leitura dos mesmos no seguinte link:
http://www.corega.com.br/legal-notice-andprivacy-policy.html
(i)

Participação

Você deverá forenecer as informações de cadastro que lhe forem solicitadas no formulário que
estará disponível no site (www.corega.com.br/pt_BR/corega-amostra-gratis.html) para o envio
da amostra grátis.
A concessão da amostra grátis de ULTRA COREGA creme 8,5g é limitada a 1 (uma) unidade do
produto por endereço de e-mail cadastrado e/ou 1 (uma) unidade por endereço físico. A entrega
da amostra grátis de ULTRA COREGA creme 8,5g está sujeita à disponibilidade em estoque. Para
participar desta distribuição não é necessária a aquisição de qualquer produto, bem ou serviço.
O envio da amostra não está sujeito a qualquer tipo de álea ou sorte e está de acordo com o Art.
30 do Decreto nº 70.951/72, que regulamenta a Lei nº 5.768/71.
(ii)

Área de Abrangência

A distribuição de Amostra Grátis abrange todo o território brasileiro coberto pelo serviço dos
Correios.
(iii)

Vigência

A data de início da vigência desta distribuição de Amostra Grátis de ULTRA COREGA creme 8,5g é
1º de Outubro de 2017 sendo que seu prazo de validade está condicionado à duração dos
estoques.
(iv)

Entrega

O prazo de entrega da amostra no endereço indicado por você poderá variar entre 30 (trinta) e
90 (noventa) dias a contar da data da confirmação do cadastro, uma vez que a postagem de cada
amostra está sujeita aos cronogramas de envio dos Correios e pode variar de acordo com o
endereço informado.
(v)

Disposições Gerais

a) A GSK se reserva o direito de, caso necessário, alterar ou modificar – a qualquer tempo –
qualquer item desse Regulamento, de acordo com seus objetivos.
b) A GSK poderá, a qualquer tempo, interromper a distribuição de amostra grátis de acordo com
o seu exclusivo critério e sem prévia notificação.

c) A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer obrigação prevista neste
Regulamento de Amostra Grátis, nas demais Políticas e nos Termos de Uso e demais termos
e condições contidos no site não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da
obrigação, nem a alteração de qualquer termo ou condição aqui constante.
d) A nulidade ou inexequibilidade de qualquer item deste Regulamento não afetará as
demais disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito.
e) A distribuição de Amostra Grátis de Ultra COREGA creme 8,5g aqui exposta é regida pela
legislação brasileira, seu texto deverá ser interpretado no idioma português, estando os
usuários e clientes do site submetidos ao Foro da Comarca do Rio de Janeiro – RJ para dirimir
qualquer questão ou dúvida superveniente.
f) Eventuais dúvidas acerca deste Regulamento de Distribuição de Amostra Grátis de
ULTRA COREGA creme 8,5g e demais termos e condições poderão ser enviadas para
sac.consumo@gsk.com.
g) As informações contidas no formulário de cadastro serão utilizadas, única e
exclusivamente, para o controle de envio das amostras e serão descartadas após o termino
da vigência desta ação de distribuição de Amostra Grátis, conforme item (iii) do presente
regulamento.
h) Se você tem uma pergunta ou precisa comunicar um evento ou efeito adverso com um
de nossos produtos, por favor, entre em contato através do telefone 0800 021 15 29 ou email: sac.consumo@gsk.com.
i) Tempo de duração médio da amostra de Ultra Corega Creme 8,5g é estimado em 7 (sete)
dias, considerando pessoas que utilizam uma prótese total e uma parcial.

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2018.

