
Sorteio Gênesis Benefícios em parceria com Perfect Car Garage 

 

Regulamento 
 

 

1. Introdução 
 

1.1 Gênesis Benefícios a fim de presentear seus associados e simpatizantes pela marca 
lança um sorteio em parceria com a Perfect Car Garage.  

 

2. Disposições Gerais 
 
1-  Pessoas que comentarem na foto oficial do Instagram @perfect_car_garage 

concorrerão a 1 (um) serviço Remoção de chuva ácida + cristalização de para brisa ou 
1 (um) vale presente de R$ 300, 00 em serviços de estética automotiva da Perfect Car 
Garage.  
 
Obs: O prêmio é intransferível, e com validade de 30 dias após o sorteio.  
O vale presentes só é válido para o uso de serviços da Perfect Car Garage, não 
podendo ser revertido em dinheiro.  
 

2- Duas pessoas serão sorteadas, cada uma das duas ganhará um prêmio. A primeira 
sorteada ganhará o serviço de Remoção de chuva ácida + cristalização de para brisa e 
a segunda sorteada ganhará 1 (um) vale presente de R$ 300, 00 em serviços de 
estética automotiva da Perfect Car Garage. 

 
3- Para participar basta seguir os perfis: @perfect_car_garage e @genesisbeneficios, 

curtir a foto oficial do sorteio e marcar 3 (três) amigos nos comentários. Quanto mais 
comentar e mais amigos marcarem nos comentários, mais chances a pessoa tem de 
ganhar.  Obs: não pode ser perfil fake, ou de figuras públicas.  

 
 

O sorteio será realizado ao vivo no Instagram da Perfect Car Garage 
(@perfect_car_garage) no dia 02/03/2020 

Após a conferência e validação do vencedor, o setor de Marketing da Gênesis Benefícios 
entrará em contato para alinhar a entrega do prêmio.  

O resultado do sorteio será divulgado em nossas redes sociais e nas redes sociais da Perfect 
Car Garage, juntamente com as fotos dos  vencedores. 

 

 

3. Observações 

 
Quaisquer situações adversas às expostas neste regulamento serão analisadas 

pela Diretoria da Gênesis Benefícios e da Perfect Car Garage. Esta campanha é 



realizada pela Gênesis Benefício em parceria com a Perfect Car Garage. 

A Gênesis Benefícios e Perfect Car Garage reserva-se o direito de divulgar o nome dos 
participantes beneficiados através do site WWW.genesisbeneficios.com.br e suas redes 
sociais. 

 
A Gênesis Benefícios se reserva no direito de alterar ou finalizar esta campanha, sem a 

necessidade de aviso prévio, desde que isso não gere nenhum tipo de prejuízo ao 
participante. 

 

http://www.genesisbeneficios.com.br/

