
PRINCIPAIS DÚVIDAS APP PREMIADO MERCANTIL 

 

1. Qual o período da Promoção APP Premido MERCANTIL? 
 

No período de 00h00 (horário de Brasília) do dia 07 de outubro de 2021 às 23h59 

(horário de Brasília) do dia 31 de outubro de 2021, ou até se esgotarem o estoque 

de brindes disponíveis para a promoção, o que ocorrer primeiro. 

 

2. Quantas vezes posso girar a roleta premiada por dia? 

 

Haverá o limite de 01 (uma) participação diária por pessoa, caso o cliente titular e 

esteja ativo na base do Cartão Cencosud/Mercantil Rodrigues a limitação será de 03 

(três) participações diárias, podendo cada participante girar a “Roleta” quantas 

vezes desejar durante o período da promoção, respeitando a limitação de 

participações por dia/CPF, desde que atenda as condições previstas neste 

regulamento. 

 

3. Quais serão os prêmios? 
 

Quantidade Descrição do brinde Valor unitário 

2.125 

01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para ser utilizado exclusivamente no 

Mercantil Atacado 

R$ 20,00 

425 

01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), para ser utilizado exclusivamente no 

Mercantil Atacado 

R$ 50,00 

125 

01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 100,00 

(cem reais), para ser utilizado exclusivamente no 

Mercantil Atacado 

R$ 100,00 

125 

01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta), para ser utilizado exclusivamente no 

Mercantil Atacado 

R$ 150,00 

 

4. Após ser contemplado com uma das premiações, qual o prazo para o 

voucher ser creditado em meu CPF e até quando poderei utilizar? 
 

Os vale-compras (voucher) serão creditados no CPF do contemplado em até 72h e 

terão validade de até 180 dias após a data da contemplação. 

5. Como faço para utilizar o prêmio? 

 



Para utilização dos vale-compras (crédito) o participante deverá informar seu CPF 

no PDV no início da compra, antes do registro de qualquer produto, para 

identificação da compra e resgate do crédito. 

 

6. Posso utilizar o voucher referente a premiação de forma gradual ou 

parcelada? 
 

Não. Os vouchers (créditos) adquiridos na promoção deverão ser utilizados de uma 

única vez, não sendo permitido utiliza-lo de forma parcelada ou gradual. 

 

7. Posso substituir a premiação por dinheiro? 

 

Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do prêmio em 

dinheiro ou, ainda, a sua substituição por outro, bem. 

 

8. É permitido transferir a premiação para terceiros? 

 

Não, os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

 

9. Colaboradores podem participar dessa campanha Promocional?  
 

Sim, colaboradores podem participar. 

 

10. Como esclareço minhas demais dúvidas?  

Para atendimento de demais dúvidas favor entrar em contato com SAC GBarbosa 

através do telefone 0800.720.1111, ou e-mail sac@mercantilrodrigues.com.br. 
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