
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO GANHE UM PASSEIO DE 
HELICÓPTERO 

 
Clientes que realizarem compras a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais) em produtos nos 
setores de moda (confecções, calçados, acessórios, moda íntima, brinquedos, relógio, 
perfumaria e maquiagem), cama, mesa e banho, em um mesmo cupom fiscal, 
independentemente do número de parcelas, comercializadas na Lojas Lebes da Rua Nossa            
Sra 
das Graças, 56 (Sapucaia do Sul/RS) ou na Lojas Lebes da Rua Coronel João Corrêa, 71                
(Sapucaia 
do Sul/RS), dentro do período de 22/08/2019 a 24/08/2019, ganharão 1 (um) passeio 
panorâmico de helicóptero com direito a 1 (um) acompanhante. Não será permitido o             
acúmulo 
de cupons fiscais ou saldos de compras anteriores para a obtenção do passeio. 
Clientes que realizarem compras a partir de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em              
produtos 
nos setores de móveis, eletrodomésticos e tecnologia, em um mesmo cupom fiscal, 
independentemente do número de parcelas, comercializadas na Lojas Lebes da Rua Nossa            
Sra 
das Graças, 56 (Sapucaia do Sul/RS) ou na Lojas Lebes da Rua Coronel João Corrêa, 71                
(Sapucaia 
do Sul/RS), dentro do período de 22/08/2019 a 24/08/2019, ganharão 1 (um) passeio 
panorâmico de helicóptero com direito a 1 (um) acompanhante. Não será permitido o             
acúmulo 
de cupons fiscais ou saldos de compras anteriores para a obtenção do passeio. 
Esta promoção é não cumulativa, ou seja, cada cliente poderá usufruir do passeio uma              
única 
vez, desde que atenda às condições acima, mesmo que o valor de sua compra seja               
superior ao 
dobro do estipulado ou que realize mais de uma compra que atenda às condições acima.               
Ou 
seja, um mesmo CPF só poderá ser contemplado uma única vez nesta campanha,             
independente 
de qualquer condição. 
A confirmação da participação do cliente no passeio deverá ocorrer no ato da compra. Para 
realizar o agendamento o cliente deverá portar documento de identificação e nota fiscal da 
compra, que atenda aos requisitos descritos acima. No ato do agendamento o cliente             
receberá 
um voucher como comprovação do agendamento. 
O passeio acontecerá no dia 26/08/2019, a partir das 10h, e se realizará por ordem de                
chegada 
dos contemplados. O passeio pode durar entre 04 e 06 minutos. É de responsabilidade do 
contemplado e de seu acompanhante chegar no local determinado do passeio às 10h e              
portar 
documento de identificação válido sob pena de perder o direito ao passeio sem que lhe seja 



devido qualquer indenização ou ressarcimento. 
O passeio de helicóptero atenderá às normas e exigências da companhia contratada            
podendo 
ser compartilhado por mais de um contemplado em um mesmo passeio. Não é permitido 
animais de estimação. 
O passeio de helicóptero poderá ser cancelado, em caso de condições climáticas            
desfavoráveis 
na data. E, caso aconteça o cancelamento, os voos acontecerão no dia 30/08/2019, a partir               
das 
10h, e se realizará por ordem de chegada dos contemplados. Ocorrendo novamente a 
necessidade de transferência, por qualquer motivo, o passeio será reagendado para nova            
data, 
 
a definir, e será realizado no município de Canela/RS, com custos de deslocamentos a ser 
suportados pelo contemplado. 
Caso o contemplado não compareça no local do voo, na data e horário combinado, perderá               
seu 
cupom, tornando-o sem validade. 
Poderão participar desta promoção todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, ou             
menores de 
18 anos, que atenderem aos requisitos de compra descritos acima, desde que seu 
acompanhante seja obrigatoriamente maior de 18 anos e seja seu responsável legal. 
A promoção será divulgada no site www.lebes.com.br, mídias sociais, pontos de venda e             
revista 
de inauguração Sapucaia do Sul/RS. Os participantes terão acesso à íntegra do            
Regulamento da 
Promoção no endereço eletrônico www.lebes.com.br. 
 


