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REGULAMENTO 

Compre e Ganhe 

“PROMO SIGA BEM” 

 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 

Rua Correia Vasques, no 250, Cidade Nova Rio 
de Janeiro / RJ 

CNPJ/MF nº 34.274.233/0001-02 

 
1. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO 

1.1. Qualquer pessoa física interessada, maior de 18 (dezoito) anos, residente e 
domiciliada em território nacional, que preencherem as condições e regras estipuladas neste 
Regulamento (“Participante”), poderá participar da Promoção “Siga Bem”, desde que efetue o 
abastecimento de 300 (trezentos) litros de Diesel nos postos da Rede Siga Bem. 

1.1.1. A lista dos postos Siga Bem pode ser conferida no site www.postospetrobras.com.br. 

1.2. Serão válidos os abastecimentos realizados exclusivamente nos postos da Rede Siga 
Bem no período compreendido entre os dias 10.06.2021 até 10.08.2021. 

1.3. Cumprida a condição de participação aqui descrita, o Participante fará jus a uma 
garrafa térmica personalizada com o valor unitário de R$ 26,91 (vinte e seis reais e noventa e 
um centavos). 

1.4. Após a efetivação e pagamento do abastecimento na forma acima descrita, o 
Participante deverá retirar o seu brinde diretamente no posto da Rede Siga Bem onde efetuou 
o abastecimento. Ou seja, o consumidor deverá retirar o brinde imediatamente após o 
consumo. 

1.5. A Nota / Cupom Fiscal utilizada pelo motorista será marcada para evitar a sua 
reutilização. 

1.6. Esta promoção não é cumulativa. Assim, em caso de abastecimentos com valor 
superior ao estabelecido, o consumidor fará jus apenas a um brinde, na forma deste 
Regulamento. 

1.7. Esta ação promocional prevê a distribuição de 25.000 (vinte e cinco mil) garrafas 
térmicas. Assim, caso a distribuição do brinde se esgote antes do prazo final da promoção, a 
ação será encerrada antecipadamente. Da mesma forma, os brindes podem se esgotar em 
determinados postos em momentos diferentes. 

1.8. Não poderão participar da Promoção colaboradores, empregados, contratados, 
terceirizados, diretores e/ou administradores da empresa Realizadora. 

mailto:promosorte@promosorte.com.br
http://www.postospetrobras.com.br./


Rua Manoel da Nóbrega, 211, cj. 41. Paraíso. São Paulo/SP. CEP 04001-081 – 11 3253 0693 – promosorte@promosorte.com.br 

Pública 

 

 

Pública 

 
 
 

 

2. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO 

2.1. A promoção poderá ser divulgada através de materiais de comunicação em 
postos, internet e em outros meios de mídia e comunicação, a critério exclusivo da 
Realizadora. 

2.2. Este Regulamento estará disponível para a livre consulta dos interessados no 
site www.postospetrobras.com.br. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1. Ao participar desta Promoção, nos termos deste Regulamento, os Participantes 
estarão automaticamente: 

3.1.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais 
informações que porventura lhe sejam solicitadas passam a ser de propriedade da 
empresa Realizadora que poderá utilizar tais dados para os fins necessários à adequada 
realização e conclusão desta Promoção. 

3.1.2. Autorizando, de forma gratuita e expressamente, a utilização de seus 
nomes, imagens, voz, em quaisquer meios de comunicação, interno e externo, 
escolhidos pela empresa Realizadora, para divulgação desta promoção, e pelo prazo 
máximo de dois anos, a contar da data do encerramento da promoção. 

3.1.3. Reconhecendo e aceitando expressamente que a Realizadora não será 
responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo 
da participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do prêmio ofertado. 

3.2. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou 
tentativa de burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o Participante 
será imediatamente desclassificado e perderá o direito ao prêmio, sem prejuízo de qualquer 
outra iniciativa por parte da empresa Realizadora. 

3.3. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção suspensa ou 
cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou 
motivo imprevisto que esteja fora do controle da empresa Realizadora e que comprometa 
a promoção de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 
originalmente planejado. 

3.3.1. Caso qualquer destes eventos venha a ocorrer, a empresa Realizadora fará 
a devida divulgação através dos mesmos meios utilizados para a divulgação desta 
promoção. 

3.4. A participação na presente campanha promocional caracteriza, por si só, a 
aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento. 
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3.5. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos Participantes desta 
ação serão dirimidas pelo organizador, por meio de contato no site 
www.postospetrobras.com.br. 

3.6. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais 
casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela Realizadora, cuja decisão é   
irrecorrível e soberana. 
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