Mês de Aniversário
DO•HA 2021

Regulamento Promocional
1. Qualquer cliente, pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada no
território nacional, que efetuar compras com qualquer meio de pagamento, conforme
estabelecido neste regulamento, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021,
exclusivamente, na loja online www.loja.dohaprofessioanl.com, poderá participar da
promoção.
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2. Para participar da promoção “Aniversário DO.HA”, no período de 01/07/2021 a
31/07/2021, as compras no valor igual ou superior a R$ 129,99 (cento e vinte e nove
reais e noventa e nove centavos) na loja online www.loja.dohaprofessional.com, terá
direito a Frete Grátis, sem a necessidade do uso de voucher ou cupom de desconto. E
nas compras no valor igual ou superior a R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) na loja online www.loja.dohaprofessional.com, receberá 01
(um) voucher de 15% de desconto para utilizar na próxima compra.
3. Promoção não acumulativa e válida do dia 01/07/2021 até 31/07/2021 ou enquanto
durarem os estoques, para todas as regiões do Brasil.
4. Caso haja divergência entre o valor ofertado nesta comunicação e o valor exibido na
loja online, prevalecem as informações da loja online. A DO•HA Professional se reserva
ao direito de cancelar os pedidos que não sejam realizados nas condições da promoção
ofertada.
5. A empresa mandatária não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos
pelos Participantes.
6. Ficam os Participantes, cientes, desde já, que o cadastro na promoção é
individualizado, por meio do CPF e que os brindes, não poderão, em hipótese alguma,
ser transferido e/ou dividido com outro Participante, independentemente do grau de
parentesco e/ou amizade.
7. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas da
promoção.
8. Os Participantes da promoção “Aniversário DO.HA” terão direito a Frete Grátis nas
compras no valor igual ou superior a R$129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa
centavos) na loja online www.loja.dohaprofessional.com, sem a necessidade do uso de
voucher ou cupom de desconto. E nas compras no valor igual ou superior a R$199,99
(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na loja online
www.loja.dohaprofessional.com, recebeão 01 (um) voucher de 15% de desconto para
ser utilizado na próxima compra, com validade de 60 dias após a data da compra.
9. Os Participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.
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10. As pessoas mencionadas no item 9, quando identificadas e que de alguma maneira
manipularam, violaram ou fraudaram este regulamento para participar da promoção,
não terão direito à premiação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem
promovidas pela empresa mandatária em face do infrator.
11. O regulamento da promoção está disponível na loja oficial
https://www.loja.dohaprofessional.com/regulamentos.
12. O Participante concorda desde já, com a utilização de seu nome, imagem e som de
voz para divulgação da promoção, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para
empresa mandatária após o início da promoção.
13. A mera participação implica no conhecimento e concordância, pelo Participante, de
todas as condições previstas neste Regulamento.
14. Para perguntas sobre pedidos, dúvidas ou comentários, entre em contato com nosso
SAC através do telefone (12) 3632-7811 ou pelo sac@dohaprofessional.com.
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