
Condições de participação da oferta
“Desapega e Leva” do Galleria Shopping

Lista de lojas participantes

Oferta válida no período compreendido entre as 10h do 

dia 05/04 e as 17h do dia 08/04/2018 a todo consumidor 

interessado, pessoa física, que comparecer ao posto de 

trocas localizado no Segundo Piso do Galleria Shopping 

portando as peças de vestuário que serão doadas e 

manifestar o interesse em participar da presente oferta. 

No ato da doação, a(s) peça(s) serão analisadas, a fi m 

de que se verifi que se estão em bom estado e, efetivada 

a doação, o consumidor após a análise receberá uma 

placa sinalizadora com a indicação da quantidade 

do(s) voucher(s) de desconto a que fará jus, sendo um 

para cada peça doada. Não serão aceitas doações 

de peças rasgadas, puídas, cortadas, manchadas ou 

impossibilitadas de serem utilizadas, bem como peças 

de roupa íntima, tais como: calcinhas, cuecas, sutiãs, 

biquínis, sungas ou maiôs. Além de roupas, serão aceitas 

doações de calçados em bom estado e de acessórios, 

limitados a lenços e bolsas. A partir do recebimento da 

referida placa sinalizadora, o consumidor, mediante o 

auxílio da promotora presente no local, deverá realizar 

um breve cadastro, em um dos terminais eletrônicos 

disponíveis, com a indicação dos seguintes dados: 

(a) CPF; (b) data de nascimento no formato dd/mm/

aaaa; (c) nome completo; (d) telefone celular, incluindo 

código de área; (e) endereço de e-mail (não obrigatório; 

e (f) gênero (não desclassifi catório). Realizado esse 

procedimento, o consumidor deverá escolher o(s) 

voucher(s) de desconto da(s) loja(s) preferida(s), dentre 

as opções de lojas participantes e seus respectivos 

descontos e características, conforme relação disponível 

no terminal eletrônico, limitado a um voucher de cada 

percentual de desconto disponibilizado em cada uma 

das lojas por CPF cadastrado durante todo o período 

de participação. Após a escolha, o(s) voucher(s) de 

desconto selecionado(s) será(ão) encaminhado(s) por 

SMS ao número telefônico cadastrado e deverão ser 

apresentados, na tela do aparelho, no momento de 

realização da compra na loja correspondente. O desconto 

aplicado não é cumulativo com outras promoções e/ou 

ofertas do Galleria Shopping e lojas participantes. Cada 

voucher será válido somente para compras realizadas 

na loja escolhida do Galleria Shopping e deverá ser 

utilizado até 08/04/2018, às 20h. Após a entrega do 

voucher, esse passa a ser de exclusiva responsabilidade 

do consumidor participante, de tal sorte que o Galleria 

Shopping não se responsabilizará pelo extravio ou 

inutilização. As doações arrecadadas no período desta 

oferta serão destinadas ao Hospital Sobrapar Crânio 

e Face, localizada na cidade de Campinas-SP. Ao 

participar desta oferta, o consumidor atesta que leu 

e concordou com estas condições de participação. 

Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo e-mail 

sac@galleria.com.br.

A Especialista
Aglicel
Alcaçuz
Antony Barber Shop
Antony Beauty Center
Arezzo
Ateliê Claudia Madureira 
Raffi  
Banana Mesclada 
Café Santa Fé
Camila Klein

Cantão 
Clube Melissa
Companhia Athletica
Corpo Atleta
Crocs
Fragrance
Gold Finger
Granado
Grupo Primavera
Ike Ma Cell
Imaginarium

Inovathi
L´été
L´Occitane Au Brésil
Morana
Mr. Cat
My Gloss
O Boticário
Planeta Imaginário
Richards
Salinas
Santa Lolla

Saraiva
Sergio´s
Skechers
Stroke
Sunglass Hut
Vip Center
Web Imports
Wuell
Xmas
Zap Clothing


