“BITS FOR BLADES”
REGULAMENTO
1.“Bits for Blades?” é uma iniciativa da Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda. (“P&G”),
por meio de sua marca Gillette, inscrita no CNPJ 01.358.874/0001-88, válida em todo território
brasileiro, a ser realizada de 11 de maio à 11 de junho de 2019, destinada a pessoas físicas
cisgênero e transgênero, com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos completos no ato
de inscrição.
1.1 Entende-se por cisgênero pessoa cuja identidade de gênero está alinhada ao seu sexo
biológico e, por transgênero, a pessoa que transita entre os gêneros.
2. Para participar, o(a) interessado(a) deverá: (i) adqurir o Promo Pack Gillette Mach3
Sensitive, Gillette Mach3 Sensitive 1UP, ou Gillette Mach 3 1UP no site da Magazine Luize
(www.magazineluiza.com.br), durante o período de 11 de maio à 11 de junho de 2019 (ii)
acessar o : www.gilletteporbits.com.br , e fornecer os seguintes dados: a) e-mail e confirmação
de e-mail; b) senha e confirmação de senha; c) nome e sobrenome; d) número do CPF; e) data
de nascimento no formato dd/mm/aaaa; f) gênero; g) endereço completo; h) telefone de contato
com DDD; i) código do(s) produto(s); j) número da nota ou cupom fiscal k) data da compra; l)
upload da imagem do cupom fiscal, com tamanho máximo de 4 (quatro) MB e formato JPEG.
2.1 Os interessados que tiverem sua participação validada receberão 2 códigos de 250 bits
(duzentos e cinquenta), caso comprem o Promo Pack e 1 código 250 (duzentos e cinquenta)
bits, caso adquirirem qualquer uma das versões participantes de Gillette Mach 3. Os bits
poderão ser utilizados na plataforma de streaming online Twitch (https://www.twitch.tv/).
2.2 Os bits serão entregues em até 30 (trinta) dias, no e-mail cadastrado, contados do
recebimento e validação do cupom fiscal.
3. Será permitido o cadastro de até 10 (dez) produtos por CPF.
4. Os interessados, ao fornecerem suas informações, declaram que são informações
verdadeiras.
5. A participação na iniciativa implica no conhecimento e concordância na íntegra dos
participantes dos termos aqui propostos, bem como autoriza a utilização da imagem, nome, a
título gratuito, pela P&G e seus parceiros, inclusive para veiculação em qualquer tipo de mídia
e para quaisquer fins.
6. A participação na presente iniciativa caracteriza, por si, a aceitação, por parte dos
participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento.

