
REGULAMENTO 
 
1.     Promovida pela Total Lubrificantes do Brasil S.A. inscrita no CNPJ/MF sob número -, localizada na 
Rua, Sala 401 - |São Paulo – SP- CEP: 22775-905 (“Promotora”). 
 
2.     Esta Promoção é voltada a qualquer pessoa maior de 18 anos, residente e domiciliada em território 
nacional que, durante o período de 25/04/19 a 26/05/1 ou enquanto durarem os estoques de brindes, 
adquirir: 4 frascos de 1 litro de lubrificantes sintético ou semissintético da linha Total Quartz, Elf Evolution 
ou Elf Moto para ganhar um balde de pipoca temático do filme Vingadores Ultimato 

2.1   Os produtos participantes da Promoção, descritos acima e no item 3, estão disponíveis nas 
Revendas   Total participantes da Promoção, nos Estados e municípios aderentes listados no item 4, que 
estarão identificadas com o material promocional alusivo à mesma promoção. 
 
3.     São produtos participantes da Promoção: Lubrificantes Total Quartz, Elf Evolution e Elf Moto 
comercializados em litros ou a granel.  Fica esclarecido que alguns produtos podem não estar disponíveis 
em todas as regiões. 
 
4.     A Promoção será realizada nas Revendas Total participantes da Promoção localizadas nas Regiões 
descritas abaixo: 

Amazônia – Manaus 
Bahia - SalvadorCeará – Fortaleza 
Distrito Federal – Brasília 
Espírito Santo – Serra 
Goiás – Goiânia 
Maranhão – Balsas 
Mato Grosso do Sul - Campo Grande 
Mato Grosso – Cuiabá 
Minas Gerais - Contagem, Unaí, Belo Horizonte 
Paraná - Londrina, Curitiba 
Piauí- Teresina 
Paraíba - João Pessoa 
Rio de Janeiro - Capital e Nova Iguaçu 
Rio Grande do Norte – Natal 
Rio Grande do Sul - Canoas, Canguçu e Palhoça 
Rondônia - Porto velho 
São Paulo - Capital, Santo André, Guarulhos, Bálsamo, Paulínia, São Bernardo, São José dos Campos e 
São José dos Pinhais 
Sergipe – Itabaiana 
Tocantins - Palmas. 
 
 
5.     Serão disponibilizados 86.250  (oitenta e seis mil duzentos e cinquenta) Balde de Pipoca de 2,5 litros 
na cor preto. 
 
6.     A Promoção poderá ser encerrada antecipadamente se o estoque dos Brindes esgotar antes do 
término previsto no item 2.  Assim, os Brindes poderão ser obtidos nas Revendas participantes durante o 
período da Promoção ou enquanto durarem seus estoques. 
 
7.     Caso o término da Promoção ocorra antes da data prevista, o mesmo será comunicado pela 
Promotora em até 48 (quarenta oito) horas, a contar do efetivo esgotamento do estoque de Brindes, 
através de divulgação no site https://www.totalbr.com.br/. 
 
8.     Os Brindes deverão ser adquiridos pelo participante no ato da compra dos 4 litros de lubriifcantes). A 
não retirada dos Brindes no ato da compra não gera direito a qualquer ressarcimento, troca futura ou 
indenização, mesmo se pleiteado durante o período de vigência da Promoção, perdendo assim o 
participante qualquer direito a usufruir do Brinde 
 
9.     O estoque total de Brindes disponibilizados foi estabelecido e distribuído com base nas estimativas 
de vendas das Revendas participantes da Promoção. 
 
10.  Caso julgue que esta Promoção seja um fator relevante na sua decisão de aquisição dos produtos 
descritos no item 3, o consumidor deverá se certificar junto ao gerente do estabelecimento sobre a 
disponibilidade do Brinde antes de efetuar a sua compra. Assim, em caso de indisponibilidade do Brinde, 
o consumidor poderá se dirigir a outra Revenda participante que esteja abastecida. Caso o Brinde não 



esteja disponivel em uma revenda proxima, a promotora ficará encarregada de enviar o Brinde via correio 
ou outro meio de transporte para que todos os consumidores participantes da promoção sejam 
contemplados. Os Brindes devem ser enviados em até 30 dias para as regiões sul e sudeste e até em 90 
dias para as demais regiões. 
 
11.  Os Brindes serão exibidos nas Revendas participantes que estarão identificadas com material 
promocional alusivo a esta Promoção. Vale ressaltar que somente alguns municipios e lojas vão aderir a 
promoção. Ou seja, somente os locais identificados com comunicação da promoção. 
 
12.  Os ganhadores dos Brindes estarão sujeitos a ceder seus nomes, imagem e som de voz, para 
divulgação deste evento promocional, sem qualquer ônus à empresa Promotora pelo prazo máximo de 1 
(um) ano a contar da data de premiação. 
 
13.  Os Brindes não poderão ser convertidos em moeda corrente e nem trocados por outro item, exceto a 
critério da Promotora por motivo de força maior, como por exemplo, mas não exclusivamente, ocorrências 
com o fornecimento e/ou logística de algum Brinde. 
 
14.  A empresa Promotora não se responsabilizará por qualquer outra ocorrência ou despesa não prevista 
expressamente neste Regulamento. A responsabilidade da empresa Promotora com relação ao usufruto 
do Brinde disponibilizado nesta Promoção cessará com a respectiva entrega do mesmo a quem de direito, 
na ocasião e na forma mencionada neste Regulamento, não sendo a empresa Promotora responsável por 
ressarcimentos por danos físicos, patrimoniais ou morais, ocorrências policiais, exigências ou 
determinações por parte de autoridades decorrentes da utilização do mesmo. 
 
15.  Os participantes poderão obter todas as informações para participar desta Promoção através do site 
https://www.totalbr.com.br/ 
 
16.  Ao participar desta Promoção, o participante declara que conhece e aceita todos os termos e 
condições do presente Regulamento, o qual está disponível no site https://www.totalbr.com.br/ 
 
17.  Ao participar desta Promoção, o participante concorda expressamente que a Promotora, os pontos de 
venda participantes, seus distribuidores, as agências ou demais pessoas envolvidas, assim como seus 
diretores, empregados e representantes, não serão responsáveis por qualquer dano ou prejuízo oriundo 
da participação nesta Promoção e/ou recebimento do Brinde. Na ocorrência de inviabilidade ou 
suspensão da presente Promoção por qualquer razão, a Promotora se reserva o direito de adiá-la, 
cancelá-la ou prorrogá-la, bem como modificar, inserir ou excluir regras no Regulamento, sem aviso 
prévio, comprometendo-se a divulgar nos pontos de venda participantes qualquer das mencionadas 
alterações. 
 
18.  Não poderão participar desta Promoção os prepostos com função de gestão, sócios e empregados 
da Total Lubrificantes do Brasil, das revendas e distribuidores Total, da agência Hub-Lub Live Marketing 
Eireli. 
 
19.  A definição dos ganhadores não está sujeita a qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, concurso ou 
operação assemelhada. Esta Promoção não se enquadra, portanto, nas disposições da Lei nº 5.768/71 e 
suas respectivas regulamentações e, portanto, não está sujeita aos seus termos, inclusive no que se 
refere à necessidade de autorização prévia,já que também não há uma limitação de estoque, sendo o 
objetivo premiar durante a promoção a todos que se enquadrarem nela. 
 
20.  Os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a execução deste Regulamento serão julgados pela 
Total Lubificantes do Brasil., cujas decisões serão soberanas e levarão em conta a legislação vigente. 
Quaisquer reclamações deverão ser encaminhadas aos PROCONs locais. 
 
21.  Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca de São Paulo para solução de quaisquer questões 
referentes ao Regulamento da presente Promoção. 

 
 
ANEXO I 

 
1.1  Regiões participantes da Promoção são:  

Alagoas - Maceió 
Amazônia - Manaus 
Bahia – Salvador 
Ceará - Fortaleza 
Distrito Federal - Brasília 



Espírito Santo - Serra 
Goiás - Goiânia 
Maranhão - Balsas 
Mato Grosso do Sul - Campo Grande 
Mato Grosso - Cuiabá 
Minas Gerais - Contagem, Unaí, Belo Horizonte 
Paraná - Londrina, Curitiba 
Piauí- Teresina 
Paraíba - João Pessoa 
Rio de Janeiro - Capital e Nova Iguaçu 
Rio Grande do Norte - Natal 
Rio Grande do Sul - Canoas, Canguçu e Palhoça 
Rondônia - Porto velho 
São Paulo - Capital, Santo André, Guarulhos, Bálsamo, Paulínia, São Bernardo, São José dos 
Campos e São José dos Pinhais 
Sergipe – Itabaiana 
Tocantins - Palmas 


