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A seguir encontram-se os Regulamentos das seguintes ações promocionais: 

 

1. ACUVUE® Temporada de Vantagens: válida de 01/11/2017 a 31/01/2018 para participação 

e de 01/11/2017 a 28/02/2018 para resgate do vale compras, vide regulamento 1 abaixo. 

 

2. ACUVUE® LENTES PARA ASTIGMATISMO COMPRE 4 E GANHE 2: válida de 01/02/2018 a 

31/03/2018, vide regulamento 2 abaixo. 

 

 

1 

REGULAMENTO DA AÇÃO ACUVUE® TEMPORADA DE VANTAGENS 

 

1. DA AÇÃO ACUVUE® TEMPORADA DE VANTAGENS:  

1.1. A presente ação, “Temporada de Vantagens”, é realizada pela marca de lentes de contato ACUVUE®, da 

empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, 

sediada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre B, Complexo JK, Vila Olímpia, São Paulo – SP 

04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 54.516.661/0001-01, aqui denominada como J&J. 

1.2. Durante o período da ação ou enquanto durar o estoque de vales-produtos (vale compra), qualquer 

pessoa física apta a participar (excluindo os casos previstos no item 6 desse regulamento), que comprar os 

combos dos produtos participantes (ACUVUE OASYS® COM HYDRACLEAR PLUS®, ACUVUE OASYS® para 

ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR PLUS® e ACUVUE OASYS® 1-DAY com HydraLuxe™) previstos no item 2 

deste regulamento, nos pontos de venda físicos ativados com a ação promocional (óticas/lojas físicas 

participantes), e nas condições descritas no item 5 abaixo, ganhará 01 (um) vale compra (vale-produto) de 

produtos J&J das linhas de protetores solares das marcas Sundown®, Neutrogena® e Roc® (lista completa no 

item 4.1.1) conforme previsto no item 4, nos termos deste Regulamento.  

 

2. PRODUTOS PARTICIPANTES (“Produto(s)”):  

2.1 Combos 3+1 e 6+2 da campanha “Nada Melhor que o Novo” dos produtos participantes, sendo eles: 

(i) Combos 3+1 (Leve 4 e Pague 3 caixas ) ou 6+2 (Leve 8 e pague 6 caixas) de ACUVUE OASYS® com 

HYDRACLEAR PLUS®; 

(ii) Combos 3+1 (Leve 4 e Pague 3 caixas) ou 6+2 (Leve 8 e pague 6 caixas) de ACUVUE OASYS® para 

ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR PLUS®; 
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(iii) Combos 3+1 (Leve 4 e Pague 3 caixas) ou 6+2 (Leve 8 e pague 6 caixas) de ACUVUE OASYS® 1-Day com 

HydraLuxe™. 

2.1.1 Combos 3+1 e Combos 6+2 só podem ser vendidos para um único CPF, dessa forma, só podem formar o 

combo caixas do mesmo produto em até duas dioptrias (graus) diferentes.    

2.2 Compras de caixas avulsas que não configurem combos 3+1 ou 6+2 e/ou compra de combos de demais 

produtos não mencionados no item 2.1 não participam da ação.  

 

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Período de aquisição do(s) Produto(s): de 01/11/2017 a 31/01/2018, ou até esgotar o estoque de vale 

compra, composto por 7.000 (sete mil) unidades, o que ocorrer primeiro.  

3.2. Prazo para utilização (resgate) do vale compra: de 01/11/2017 a 28/02/2018, ou até esgotar o estoque de 

vales compra (7.000 - disponibilidade de sete mil vales), o que ocorrer primeiro.  

3.3. Se o vale compra não for utilizado (resgatado) dentro do prazo acima, perderá sua validade, não podendo 

ser estornado ou revalidado. Em caso de perda, a Johnson & Johnson não fará a substituição. 

 

4. DO(S) VALES(S) COMPRA 

4.1. O Vale compra consiste em: 

(i) 1(um) vale compra no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) , mediante a compra do combo 3+1 (Leve 4 Pague 

3) de produtos ACUVUE OASYS® COM HYDRACLEAR PLUS® ou ACUVUE OASYS® para ASTIGMATISMO com 

HYDRACLEAR PLUS® ou ACUVUE OASYS® 1-DAY com HydraLuxe™, nas lojas participantes, que dá direito à 

R$ 50,00 (cinquenta reais) de desconto na compra de produtos J&J das linhas de protetores solares das marcas 

Sundown®, Neutrogena® e Roc® (item 4.1.1) no site da Drogaria São Paulo (www.drogariasaopaulo.com.br), 

disponíveis em estoque; ou 

(ii) 1(um) vale compra no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mediante a compra do combo 6+2 

(Leve 8 pague 6) de produtos ACUVUE OASYS® COM HYDRACLEAR PLUS® ou ACUVUE OASYS® para 

ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR PLUS® ou ACUVUE OASYS® 1-DAY com HydraLuxe™, nas lojas participantes, 

que dá direito à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de desconto na compra dos produtos J&J das linhas de 

protetores solares das marcas Sundown®, Neutrogena® e Roc® (item 4.1.1) no site da Drogaria São Paulo 

(www.drogariasaopaulo.com.br), disponíveis em estoque. 

4.1.1 São considerados produtos J&J das linhas de protetores solares das marcas Sundown®, Neutrogena® e 

Roc® os listados abaixo, e se aplicam a presente ação, desde que estejam em estoque e disponíveis para venda 

no site da Drogaria São Paulo no momento do resgate. 

CódigodeBarras 
(EAN) 

Nome do produto – Completo Marca 

7891010033415 GEL SUNDOWN PÓS SOL 130 G SUNDOWN 

7891010244354 PROTETOR SOLAR SUNDOWN FPS 70 12X 120 ML SUNDOWN 

http://www.drogariasaopaulo.com.br/
http://www.drogariasaopaulo.com.br/
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7891010946982 PROTETOR SOLAR SUNDOWN GOLD FPS 15 120 ML SUNDOWN 

7891010566791 PROTETOR SOLAR SUNDOWN GOLD FPS 30 SPRAY 200ML SUNDOWN 

7891010579234 PROTETOR SOLAR SUNDOWN GOLD FPS 6 LOÇAO 120 ML SUNDOWN 

7891010579241 PROTETOR SOLAR SUNDOWN GOLD FPS 6 ÓLEO BRONZEADOR 120 ML SUNDOWN 

7891010037178 PROTETOR SOLAR SUNDOWN KIDS COLOR FPS 30 120 ML SUNDOWN 

7891010012335 PROTETOR SOLAR SUNDOWN KIDS COLOR FPS 60 120 ML SUNDOWN 

7891010096441 PROTETOR SOLAR SUNDOWN KIDS FPS 30 120 ML SUNDOWN 

7891010026264 PROTETOR SOLAR SUNDOWN KIDS FPS 60 120 ML SUNDOWN 

7891010566807 PROTETOR SOLAR SUNDOWN KIDS FPS 60 SPRAY 150ML SUNDOWN 

7891010517281 PROTETOR SOLAR SUNDOWN PELE MOLHADA SPRAY FPS 15 200 ML SUNDOWN 

7891010517298 PROTETOR SOLAR SUNDOWN PELE MOLHADA SPRAY FPS 30 200 ML SUNDOWN 

7891010517601 PROTETOR SOLAR SUNDOWN PELE MOLHADA SPRAY FPS 50 200 ML SUNDOWN 

7891010033491 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 15 120 ML SUNDOWN 

7891010096472 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 15 200 ML SUNDOWN 

7891010033521 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 30 120 ML SUNDOWN 

7891010096496 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 30 200 ML SUNDOWN 

7891010517403 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 30 350 ML SUNDOWN 

7891010008147 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 50 120 ML SUNDOWN 

7891010020279 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 50 200 ML SUNDOWN 

7891010518752 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 50 350 ML SUNDOWN 

7891010026844 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 60 120 ML SUNDOWN 

7891010521837 PROTETOR SOLAR SUNDOWN REGULAR FPS 60 200 ML SUNDOWN 

7891010880583 PROTETOR SOLAR SUNDOWN TODO DIA FPS 30 130 ML SUNDOWN 

7891010880590 PROTETOR SOLAR SUNDOWN TODO DIA FPS 30 220 ML SUNDOWN 

7891010880620 PROTETOR SOLAR SUNDOWN TODO DIA FPS 60 130ML SUNDOWN 

7891010880651 PROTETOR SOLAR SUNDOWN TODO DIA FPS 60 220 ML SUNDOWN 

7891010875718 SUNDOWN Facial Diário FPS 30 -12x50g SUNDOWN 

7891010875725 SUNDOWN Facial Diário FPS 50 - 12x50g SUNDOWN 

7891010244361 SUNDOWN FPS 70 200ML SUNDOWN 

7891010089689 SUNDOWN Gold Loçao FPS 4 - 12x120ml – Starck SUNDOWN 

7891010505134 SUNDOWN Gold Loçao FPS 8 - 12x120ml Starck SUNDOWN 

7891010505141 SUNDOWN Gold Óleo FPS 4 - 12x120ml Starck SUNDOWN 

7891010566777 SUNDOWN GOLD PROTETOR SOLAR SPRAY FPS 15 SUNDOWN 

7891010974817 SUNDOWN Gold Spray Contínuo FPS 6 - 12x150mL SUNDOWN 

7891010953430 SUNDOWN Kids Spray Contínuo FPS 30 - 12x150mL SUNDOWN 

7891010013356 SUNDOWN Sport Bisnaga FPS 30 - 12x100g SUNDOWN 

7891010937553 SUNDOWN Sport Spray Contínuo FPS 30 - 12x150mL SUNDOWN 

7891010656041 BLOQ SOL ROC MSOL ACTIF TINTED MOUSSE DEEP FPS 30 40G BIL Roc 

7891010607418 BLOQ SOL ROC MSOL ACTIF TINTED MOUSSE LIGHT FPS 30 40G BIL Roc 

7891010656027 BLOQ SOL ROC MSOL ACTIF TINTED MOUSSE MEDIUM FPS 30 40G BIL Roc 

7891010244897 PR ROC TINTED MAIS WIPES NIGHT CALMING Roc 

7891010998509 Protetor Solar Roc Minesol Oil Control FPS70 50g Roc 

7891010704230 Protetor Solar Roc Minesol Oil Control Tinted FPS60 50g Roc 

7891010813062 ROC Minesol Actif FPS 30  50g Roc 

7891010963460 RoC Minesol Actif Unify Tinted Fluid LIGHT– FPS 60 – 50g Roc 

7891010963484 Roc Minesol Actif Unify Tinted Fluid MEDIUM– FPS 60 – 50g Roc 

7891010892753 ROC Minesol Antioxidante FPS 70  50g Roc 

7891010693312 ROC Minesol Oil Control FPS 30  50g Roc 

7891010718862 RoC Minesol Oil Control Sérum Antioxidante FPS 30 Roc 

7891010813079 ROC® MINESOL® Actif Unify FPS 60  50g Roc 

7891010563202 ROC® MINESOL® Actif Unify FPS 80  50g Roc 

7891010952549 ROC® MINESOL® Antioxidante Serum FPS30  50g Roc 
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7891010591007 NEUTROGENA SUN FRESH FPS 70 Neutrogena 

7891010835637 Neutrogena Sun Fresh Radiance Lotion SPF 60 Neutrogena 

7891010842120 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh Facial Controle de Brilho com cor FPS 60 50ml Neutrogena 

7891010718688 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh Facial FPS30 50G Neutrogena 

7891010720230 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh Facial FPS60 50g Neutrogena 

7891010510961 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh FPS 15 120ml Neutrogena 

7891010514846 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh FPS 30 200ml Neutrogena 

7891010669744 PROTETOR SOLAR NEUTROGENA SUN FRESH FPS 30 MOUSSE EFERVESCENTE 200ML Neutrogena 

7891010510985 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh FPS 50 120ml Neutrogena 

7891010591038 PROTETOR SOLAR NEUTROGENA SUN FRESH FPS 50 200ML Neutrogena 

7891010510992 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh FPS 60 120ml Neutrogena 

7891010514853 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh FPS 60 200ml Neutrogena 

7891010669751 PROTETOR SOLAR NEUTROGENA SUN FRESH FPS 60 MOUSSE EFERVESCENTE 200ML Neutrogena 

7891010591014 PROTETOR SOLAR NEUTROGENA SUN FRESH FPS 70 120ML Neutrogena 

7891010507176 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh Wet Skin FPS 15 180ml Neutrogena 

7891010507169 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh Wet Skin FPS 30 180ml Neutrogena 

7891010507152 Protetor Solar Neutrogena Sun Fresh Wet Skin FPS 50 180ml Neutrogena 

7891010510978 Protetor SolarNeutrogena Sun Fresh FPS 30 120ml Neutrogena 

 

4.2. Será disponibilizado nesta ação o total de 7.000 (sete mil) vales compra, sendo 6.300 (seis mil e trezentos) 

de R$ 50,00 e 700 (setecentos) de R$ 150,00. 

4.3 O vale compra só poderá ser usado na Drogaria São Paulo, exclusivamente no canal online, através do site: 

www.drogariasaopaulo.com.br, para desconto nos produtos Johnson & Johnson das linhas de protetores 

solares das marcas Sundown®, Neutrogena® e Roc®, que estejam disponíveis no estoque do site da Drogaria 

São Paulo no momento do resgate. 

4.4 Os vales compra não são cumulativos e se limitam a 1 resgate por CPF. 

4.5.O vale compra não poderá ser trocado ou convertido em dinheiro, nem usado em outro local que não o 

site da Drogaria São Paulo. 

4.6. O vale compra só será válido para a realização de uma única compra on line, não podendo ser utilizado de 

forma parcial. Caso o valor da compra seja menor que o valor do vale compra, o desconto será limitado ao 

valor total da compra dos produtos J&J das linhas de protetores solares das marcas Sundown®, Neutrogena® 

e Roc® e o consumidor não terá direito a receber a diferença em dinheiro e nem poderá postergar o valor 

residual para compra futura, perdendo o direito sobre o desconto remanescente. 

4.7 Os produtos adquiridos através do resgate do vale compra é de uso pessoal, não sendo admitida sua 

revenda ou comercialização pelo consumidor ou terceiros. 

4.8 O participante é responsável pelo resgate do vale compra no site da Drogaria São Paulo, seguindo as regras 

e prazos dispostos nesse regulamento. A responsabilidade e obrigações da J&J quanto à ação ACUVUE® 

TEMPORADA DE VANTAGENS cessará com a entrega do código de cupom de desconto (vale compra). Em caso 

de problemas com a utilização do vale compra no site, o consumidor deverá procurar a Loja participante. 

4.9 Caso o estoque de vale compra se esgote, o consumidor que adquiriu um dos combos de produtos 

participantes, ao tentar realizar o resgate do vale compra, receberá uma mensagem indicando que o estoque 

chegou ao fim, ficando impedido de dar continuidade ao resgate.  

http://www.drogariasaopaulo.com.br/


      ID: 171025154924979 out/17 
ID 180123125851642 – JAN/18 

 
 

 

5. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA GANHAR O VALE COMPRA (“Condições”):  

5.1. Para participar, o interessado deverá seguir os seguintes passos:  

(a) Adquirir qualquer dos combos de Produtos de ACUVUE® indicados no Item 2 acima, nas lojas físicas 

participantes, durante o período indicado no Item 3.1 acima; O participante deve consultar o ponto de venda 

e verificar se o mesmo faz parte da ação promocional antes da compra.  

(b) Fornecer ao ponto de venda (ótica) onde realizou a compra do combo as seguintes informações: Nome, 

CPF e e-mail para a ativação do vale compra. 

(c) Solicitar o cupom fiscal da venda das caixas de lente de contato e guardá-lo. Ele será solicitado para o 

resgate do vale compra. 

(d) Enviar e-mail para faleconosco.br@acuvue.com mencionando a ação Temporada de Vantagens, anexando 

o cupom fiscal mencionado acima, e informando o número de seu CPF. O cupom fiscal poderá ser enviado por 

foto ou arquivo digitalizado.  

(e) Estando as informações enviadas de acordo com este regulamento, em até 3 dias úteis o consumidor 

receberá por e-mail, no mesmo endereço de envio do cupom fiscal, um código único de cupom de desconto 

de uso exclusivo do CPF do participante. É sugerido desabilitar os filtros de spam para o e-mail 

faleconosco.br@acuvue.com ou verificar a caixa de e-mail em massa/spam enquanto aguarda o código do 

cupom de desconto. 

(f) Acessar o site da Drogaria São Paulo (www.drogariasaopaulo.com.br), selecionar os produtos J&J das linhas 

de protetores solares das marcas Sundown®, Neutrogena® e Roc® desejados e, no carrinho de compra, utilizar 

o código exclusivo enviado por e-mail no campo “adicionar cupom de desconto”, validar o código, confirmar 

a aplicação do desconto no valor do pedido, efetuar o pagamento do valor remanescente após desconto (caso 

se aplique) e finalizar a compra . 

5.2. O CPF informado no ato da compra do combo de produtos ACUVUE® deve ser o mesmo CPF enviado por 

e-mail junto com o cupom fiscal de compra e o mesmo utilizado para resgatar o vale compra no site da 

Drogaria São Paulo.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS  

6.1. Este regulamento estará disponível no site www.acuvue.com.br/promocao.  

6.2. Ao participar desta ação, nos termos deste regulamento, os participantes estarão automaticamente:  

6.2.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que porventura 

lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pela J&J e demais empresas pertencentes ao 

mesmo grupo econômico, para os fins necessários à adequada realização, divulgação e conclusão desta ação, 

bem como para futuros contatos com os participantes.  

mailto:faleconosco.br@acuvue.com
mailto:faleconosco.br@acuvue.com
http://www.drogariasaopaulo.com.br/
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6.2.2. Reconhecendo e aceitando expressamente que a J&J não é responsável, nem poderá ser 

responsabilizada, por dados incorretos, incompletos ou falsos informados pelo participante, ou por qualquer 

dano e/ou prejuízo oriundo da participação nesta ação e/ou da eventual utilização do vale compra.  

6.2.3. Reconhecendo e aceitando expressamente que a J&J não se responsabilizará por erros de digitação e 

fornecimento errôneo dos dados, bem como por problemas com software, hardware ou serviço de internet 

do participante, todos eles passíveis de dificultar ou impedir a participação em tempo hábil nesta ação. A J&J 

tampouco se responsabilizará por questões atinentes à aprovação do pagamento pela instituição bancária.  

6.3. Ao efetuar o resgate do Vale compra, nos termos deste regulamento, o participante estará 

automaticamente autorizando a J&J ao uso, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, do seu nome, imagem 

e som de voz, em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação desta ação, pelo período 

de 01 (um) ano, contados do dia de seu cadastro.  

6.4. Não poderão participar pessoas jurídicas ou menores de 18 (dezoito) anos, funcionários da J&J, ou 

empregados de empresas do mesmo grupo econômico ou demais parceiros e prestadores de serviços direta 

ou indiretamente envolvidos na organização da ação, incluindo proprietários e funcionários dos pontos de 

venda que ofertarão a ação promocional 

6.5. O cupom fiscal de compra das lentes de contato poderá ser solicitado a qualquer momento durante o 

processo de resgate do vale compra 

6.6. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar as 

disposições do presente regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito ao vale compra, sem 

prejuízo de ser responsabilizado civil e criminalmente conforme previsto em lei. 

6.7. A presente ação não é cumulativa com outras campanhas e promoções que ocorram nas cidades onde se 

localizam os pontos-de-venda participantes, exceto se aqui previsto expressamente.  

6.8. Todas as dúvidas e/ou questões resultantes serão solucionadas pelo SAC 0800-762-54-24, de segunda à 

sexta-feira das 10h às 17h, considerando as normas de proteção ao consumidor em vigor.  

6.9. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a ação 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 J&J e 

que comprometa a ação de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 

originalmente planejada.  

6.10. A ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada 

e, portanto, não se sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 6.10.  

Fica, desde já, eleito o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo, com plena concordância de todos 

os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer 

dúvida a respeito do presente regulamento ou da ação a que ele se refere.  

São Paulo, 01 de novembro de 17. 

 

FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES – ACUVUE® Temporada de Vantagens 



      ID: 171025154924979 out/17 
ID 180123125851642 – JAN/18 

 
 

 

• Como faço para usar o vale compra e ter acesso aos produtos da ação ACUVUE® Temporada de 

Vantagens? Ao efeturar a compra dos produtos ACUVUE® participantes, nos pontos de venda físicos 

participantes, o cliente deverá solicitar o cupom fiscal da compra dos produtos e enviá-lo por e-mail, 

junto com o número de CPF do participante para o endereço faleconosco.br@acuvue.com. As 

informações enviadas serão validadas e estando de acordo com o disposto no Regulamento da ação, 

o participante receberá um e-mail resposta com um código de cupom de desconto a ser usado no site 

da Drogaria São Paulo. É sugerido desabilitar os filtros de bloqueio de spam/email em massa para o e-

mail faleconosco.br@acuvue.com ou verificar a caixa de spam/e-mail em massa enquando aguarda o 

código do cupom de desconto. Após receber o código, o participante deve então se cadastrar nos site 

da Drogaria São Paulo (www.drogariasaopaulo.com.br), utilizando o mesmo CPF informado por e-mail, 

inserir login e senha no site, escolher o produto J&J das linhas de protetores solares das marcas 

Sundown®, Neutrogena® e Roc® desejado e, no carrinho de compra, inserir o código enviado por e-

mail no campo “adicionar cupom de desconto”, validar o cupom, conferir a aplicação do desconto e 

finalizar o pedido seguindo o processo no site. Conforme disposto no regulamento da ação ACUVUE® 

Temporada de Vantagens (www.acuvue.com.br/promocao). 

• Há limite de participação na ação? Sim, há o limite de 1 (um) vale compra por CPF, indepentende do 

valor do Vale Compra ganho. Conforme disposto no regulamento da ação ACUVUE® Temporada de 

Vantagens (www.acuvue.com.br/promocao). 

• O desconto do vale compra é apenas para produtos Sundown®? O desconto está restrito a produtos 

Jonhson & Johnson das linhas de protetores solares das marcas Sundown®, Neutrogena® e Roc® 

disponíveis no site www.drogariasaopaulo.com.br no momento do acesso. É possível encontrar a lista 

de produtos elegíveis no regulamento. Conforme disposto no regulamento da ação ACUVUE® 

Temporada de Vantagens (www.acuvue.com.br/promocao). 

•  O desconto do vale compras é acumulativo?  Não. Cada CPF só pode usar 1 (um) vale por 

compra/resgate e em 1 (uma) única compra ao longo da ação. Conforme disposto no regulamento da 

ação ACUVUE® Temporada de Vantagens (www.acuvue.com.br/promocao). 

• Posso usar o vale compra em duas ou mais compra? Não, o vale compra deverá ser utilizado apenas 

uma vez, caso haja saldo ele será dado como consumido (Ex: Fiz uma compra de R$40, utilizei o vale 

compra. Meu saldo será R$ 0 (zero). Conforme disposto no regulamento da ação ACUVUE® Temporada 

de Vantagens (www.acuvue.com.br/promocao). 

• O vale compra pode ser usado para resgate em lojas físicas da Drogaria São Paulo? Não, o vale 

compra só pode ser usado no canal online, pelo site www.drogariasaopaulo.com.br. Conforme 

disposto no regulamento da ação ACUVUE® Temporada de Vantagens 

(www.acuvue.com.br/promocao). 

• Posso adquirir, na mesma compra, produtos NÃO Jonhson & Johnson participantes? Sim, porém o 

desconto será aplicado somente nos produtos Jonhson & Johnson participantes (protetores solares 

das marcas Sundown®, Neutrogena® e Roc®), os demais produtos e o frete gerado pela inclusão desses 

demais produtos deverão ser pagos diretamente a Drogaria São Paulo. Conforme disposto no 

regulamento da ação ACUVUE® Temporada de Vantagens (www.acuvue.com.br/promocao). 
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• Qual a validade do vale compra? Até 31/12/2017 ou enquanto durarem os estoques. Conforme 

disposto no regulamento da ação ACUVUE® Temporada de Vantagens 

(www.acuvue.com.br/promocao). 

• Onde encontrar o regulamento da ação ACUVUE® Temporada de vantagens? Todo o regulamento 

da ação está no site www.acuvue.com.br/promocao. 

 

 

2 

REGULAMENTO DA AÇÃO ACUVUE® LENTES PARA ASTIGMATISMO COMPRE 4 E GANHE 2 

 

1. DA AÇÃO ACUVUE® ACUVUE® LENTES PARA ASTIGMATISMO COMPRE 4 E GANHE 2:  

1.1. A presente ação, “ACUVUE® LENTES PARA ASTIGMATISMO COMPRE 4 E GANHE 2”, é realizada pela marca 

de lentes de contato ACUVUE®, da empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, sediada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre B, Complexo JK, 

Vila Olímpia, São Paulo – SP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 54.516.661/0001-01, aqui denominada como 

J&J. 

1.2. Durante o período da ação ou enquanto durar o estoque de produtos participantes, qualquer pessoa física 

apta a participar (excluindo os casos previstos no item 5 desse regulamento), poderá comprar os combos 4+2 

(Leve 6 e Pague 4) dos produtos participantes (ACUVUE OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR PLUS® 

e 1-DAY ACUVUE MOIST® para ASTIGMATISMO com LACREON®) previstos no item 2 deste regulamento, nos 

pontos de venda físicos ativados com a ação promocional (óticas/lojas físicas participantes), e nas condições 

descritas no item 4 abaixo. 

 

2. PRODUTOS PARTICIPANTES (“Produto(s)”):  

2.1 Combos 4+2 da campanha “Nada Melhor que o Novo” dos produtos participantes, sendo eles: 

(i) Combos 4+2 (Leve 6 e Pague 4 caixas) de ACUVUE OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR PLUS®, 

podendo variar em no máximo 2 dioptrias (graus) diferentes; 

(ii) Combos 4+2 (Leve 6 e Pague 4 caixas) de 1-DAY ACUVUE MOIST® para ASTIGMATISMO com LACREON®, 

podendo variar em no máximo 2 dioptrias (graus) diferentes; 

(i) Combos 4+2 (Leve 6 e Pague 4 caixas) mistos de lentes para astigmatismo e lentes esféricas, sendo 2 caixas 

compradas e 1 gratuita de ACUVUE OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR PLUS®, e 2 caixas 

compradas e 1 gratuita de ACUVUE OASYS® com HYDRACLEAR PLUS®, sendo possível apenas 1 dioptria (grau) 

para as caixas de astigmatismo e 1 dioptria (grau) para as caixas de esférico. 

http://www.acuvue.com.br/promocao
http://www.acuvue.com.br/promocao
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(i) Combos 4+2 (Leve 6 e Pague 4 caixas) ) mistos de lentes para astigmatismo e lentes esféricas, sendo 2 caixas 

compradas e 1 gratuita de 1-DAY ACUVUE MOIST® para ASTIGMATISMO com LACREON®, e 2 caixas 

compradas e 1 gratúita de 1-DAY ACUVUE MOIST® com LACREON®, sendo possível apenas 1 dioptria (grau) 

para as caixas de astigmatismo e 1 dioptria (grau) para as caixas de esférico. 

 

2.1.1 Combos 4+2 (Leve 6 e Pague 4)  só podem ser vendidos para um único CPF, dessa forma, só podem 

formar o combo caixas do mesmo produto, ou mistos de um mesmo produto entre lentes para astigmatismo 

e lente esférica, em até duas dioptrias (graus) diferentes.    

 

 

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Período de aquisição do(s) Produto(s): de 01/02/2018 a 31/03/2018, ou até esgotar o estoque de produtos 

participantes, o que ocorrer primeiro. 

 

4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR (“Condições”):  

4.1. Para participar, o interessado deverá seguir os seguintes passos:  

(a) Adquirir um combo 4+2 (Leve 6 Pague 4) de Produtos de ACUVUE® indicados no Item 2 acima, nas lojas 

físicas participantes, durante o período indicado no Item 3.1 acima; O participante deve consultar o ponto de 

venda e verificar se o mesmo faz parte da ação promocional antes da compra. Consulte a lista de lojas 

participantes em www.acuvue.com.br/promocao. 

(b) Fornecer ao ponto de venda (ótica) onde realizou a compra do combo as seguintes informações: Nome, 

CPF e e-mail para a ativação da promoção. 

(c) As caixas gratuitas deverão ser retiradas na loja em que a compra for feita, no momento da compra ou em 

data agendada pela loja para a retirada posterior. A J&J NÃO enviará as caixas gratuitas diretamente para o 

consumidor em nenhum momento da ação. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. Este regulamento estará disponível no site www.acuvue.com.br/promocao.  

5.2. Ao participar desta ação, nos termos deste regulamento, os participantes estarão automaticamente:  

5.2.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que porventura 

lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pela J&J e demais empresas pertencentes ao 

mesmo grupo econômico, para os fins necessários à adequada realização, divulgação e conclusão desta ação, 

bem como para futuros contatos com os participantes.  
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5.2.2. Reconhecendo e aceitando expressamente que a J&J não é responsável, nem poderá ser 

responsabilizada, por dados incorretos, incompletos ou falsos informados pelo participante, ou por qualquer 

dano e/ou prejuízo oriundo da participação nesta ação e/ou da eventual utilização do vale compra.  

5.2.3. Reconhecendo e aceitando expressamente que a J&J não se responsabilizará por erros de digitação e 

fornecimento errôneo dos dados, bem como por problemas com software, hardware ou serviço de internet 

do participante, todos eles passíveis de dificultar ou impedir a participação em tempo hábil nesta ação. A J&J 

tampouco se responsabilizará por questões atinentes à aprovação do pagamento pela instituição bancária.  

5.3. Ao participar desta promoção, nos termos deste regulamento, o participante estará automaticamente 

autorizando a J&J ao uso, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, do seu nome, imagem e som de voz, em 

qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação desta ação, pelo período de 01 (um) ano, 

contados do dia de seu cadastro.  

5.4. Não poderão participar pessoas jurídicas ou menores de 18 (dezoito) anos, funcionários da J&J, ou 

empregados de empresas do mesmo grupo econômico ou demais parceiros e prestadores de serviços direta 

ou indiretamente envolvidos na organização da ação, incluindo proprietários e funcionários dos pontos de 

venda que ofertarão a ação promocional 

5.5. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar as 

disposições do presente regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito a promoção, sem prejuízo 

de ser responsabilizado civil e criminalmente conforme previsto em lei. 

5.6. A presente ação não é cumulativa com outras campanhas e promoções que ocorram nas cidades onde se 

localizam os pontos-de-venda participantes, exceto se aqui previsto expressamente.  

5.7. Os pontos de venda participantes da ação estão sujeitos as regras do programa “Nada Melhor que o Novo”, 

dispostos no website da promoção (www.nadamelhorqueonovo.com.br) e sua adesão ao programa deve ser 

consultada diretamente nos canais de atendimento a revenda da J&J. 

5.8. Todas as dúvidas e/ou questões resultantes serão solucionadas pelo SAC 0800-762-54-24, de segunda à 

sexta-feira das 10h às 17h, considerando as normas de proteção ao consumidor em vigor.  

5.9. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a ação 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 J&J e 

que comprometa a ação de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 

originalmente planejada.  

5.10. A ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada 

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

Fica, desde já, eleito o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo, com plena concordância de todos 

os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer 

dúvida a respeito do presente regulamento ou da ação a que ele se refere.  

São Paulo, 23 de janeiro de 2018. 

 

http://www.nadamelhorqueonovo.com.br/

