
REGULAMENTO DA AÇÃO PROMOCIONAL COMPRE MÁQUINA DE LAVAR PANASONIC E 

GANHE 1 ANO DE CUIDADO COM AS ROUPAS COM VANISH 

 

1. AÇÃO  

1.1. A ação promocional COMPRE MÁQUINA DE LAVAR PANASONIC E GANHE 1 ANO DE 

CUIDADO COM AS ROUPAS COM VANISH é realizada pela PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, 

com filial na ESTRADA MUNICIPAL EDUARDO GOMES PINTO, 304 ÁREA A – PONTE ALTA, 

EXTREMA – MG, CEP 37640-000, inscrita no CNPJ sob o número 04.403.408/0013-07, 

denominada PANASONIC em parceria com SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

estabelecida na RUA PLINIO ARLINDO DE NES,  3303, CHAPECÓ -SC, CEP 89810-460, inscrita no 

CNPJ sob o número 02.158.816/0002-54, denominada SCHUMANN e RECKITT BENCKISER 

(BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E C. LTDA, estabelecida na AV. 

PRESIDENTE JUSCELINO KUTBISTSCHEK, 1909, VILA NOVA CONCEIÇAO, SÃO PAULO-SP, CEP 

04543-907, inscrita no CNPJ sob número 27.668.893/0001-02 , denominada VANISH. A 

participação na ação promocional é voluntária e implica o conhecimento e aceitação de todos 

os termos e condições deste regulamento. 

 

2. NATUREZA DA PROMOÇÃO 

2.1. A participação na ação promocional não implica qualquer tipo de sorteio, vale-brinde ou 

operação assemelhada, independendo de qualquer modalidade de sorte, não estando, 

portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 

 

3. VIGÊNCIA  

3.1. O período de realização da ação promocional é de 20/07/2020 até 09/08/2020, ou enquanto 

durarem os estoques das recompensas oferecidas, o que ocorrer primeiro. 

3.2. Estoque limitado a 400 (quatrocentas) unidades de kits Vanish, descrito no item 5.2, para 

cuidado com roupas. 

 

4. PARTICIPAÇÃO  

4.1. Participam da ação promocional as pessoas físicas, que realizarem a compra das máquinas 

de lavar participantes da promoção (descritas no item 4.2) nas lojas da SCHUMANN MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA respeitando a vigência e os produtos participantes. 

4.2. Produtos válidos para participar da ação promocional:  

Promoção válida para as máquinas de lavar automática da Panasonic modelos NA-F140B6W e 

NA-F160B6W disponíveis nas lojas físicas e site das Lojas Schumann. 

4.3. Canais de participação / adesão à campanha: lojas físicas da Schumann Móveis E 

Eletrodomésticos e e-commerce por endereço https://www.schumann.com.br/ 

 

https://www.schumann.com.br/


 

5. MECÂNICA  

5.1. Para participar da ação promocional, o interessado deverá obrigatoriamente: 

• Realizar a compra de um dos modelos de lavadoras Panasonic participantes (descritas 

no item 4.2). 

• Realizar a compra em um dos canais participantes (descritos no item 4.3).  

• Realizar a compra no período da ação promocional (descritos no item 3). 

5.2. O consumidor, no ato da entrega da máquina de lavar, receberá 1 KIT VANISH contendo 

4.900 gramas de Vanish Oxi Action Multi Power, quantidade suficiente para 1 ano de lavagem 

considerando 3 lavagens por semana e 30g de Vanish Oxi Action Multi Power por lavagem, 

conforme indicação do fabricante (Vanish). A entrega do kit será acondicionada da seguinte 

maneira: 

• 1 (uma) unidade de Vanish Oxi Action Multi Power 900g 

• 4 (quatro) unidades de Vanish Oxi Action Multi Power 1kg 

o Totalizando 4.900g de Vanish Oxi Action Multi Power. 

5.3. Fica previamente determinado que as compras efetuadas antes ou após o período de 

realização da ação promocional, aqui estipulado, não são elegíveis para participação nesta ação 

promocional. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

6.1. Será de responsabilidade única e exclusiva do interessado em participar da ação 

promocional utilizar a quantidade de Vanish e seguir as orientações de uso da fabricante de 

Vanish em suas lavagens e procedimentos de pré-lavagem. As indicações de uso estão 

disponíveis nas embalagens de Vanish Oxi Action Multi Power. 

6.2. A responsabilidade da entrega das máquinas de lavar e da quantidade de Vanish presentes 

nesta promoção é exclusivamente da SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 

6.3. A responsabilidade da PANASONIC DO BRASIL LIMITADA perante os Participantes é 

exclusivamente de fabricar uma máquina de lavar em perfeitas condições de funcionamento. 

 

6.4 A responsabilidade pela disponibilização dos Kits à SCHUMANN MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. será exclusivamente da VANISH. 

 

6.5 A VANISH se responsabiliza pelas quantidades de produto informadas no item 5.2 deste 

regulamento. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. Não farão jus aos Kits os Participantes que não atenderem aos requisitos previstos neste 

Regulamento ou que praticarem ou tentarem praticar atos fraudulentos ou de violação a este 



Regulamento. Considera-se fraude, para efeito deste item, a obtenção de vantagens e/ou 

benefícios de forma ilícita.  

7.2. Aplica-se à ação promocional a legislação brasileira, em toda e qualquer disputa que decorra 

da sua execução e/ou deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, a sua divulgação, 

condução, participação e premiação.  

7.3. A íntegra deste Regulamento ficará disponível em: 

https://www.panasonic.com/br/corporate/news/articles/compre-maquina-panasonic-ganhe-

vanish-nas-lojas-schumann.html. Em casos de dúvidas ou reclamações, o participante deverá 

entrar em contato com o atendimento telefônico através dos números: 0800-776-0000 (exceto 

celulares) ou 4004-6600 (atendimento de segunda à sexta das 8h às 20h e aos sábados das 8h 

às 14h; exceto feriados).  

 

 


