
 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
PREMIAÇÃO  
Os Gerentes de Venda e Assessores de Varejo que ganharam o prêmio máximo da 
campanha dos Casos Críticos do 4° trimestre de 2019 serão premiados com duas diárias 
com um acompanhante em um hotel de sua escolha (dentro da lista pré-definida). 

 
 

PERÍODO  
Setembro de 2020 a junho de 2021.* 
 

* Dependendo da disponibilidade de cada hotel. 

 
 
CONDIÇÕES GERAIS 

• Não será contemplado transporte (aéreo, terrestre e/ou marítimo) até os hotéis. 
 

• Não inclui outras despesas e comodidades (exemplo: consumos do frigobar, 
lavanderia, telefonemas e bebidas fora das refeições), além das informados no 
detalhe de cada hotel. Estas devem ser pagas diretamente pelo premiado ao hotel. 

 

• Período:  
o Não contempla feriados. 
o Depende da disponibilidade de cada hotel. 
o Se o premiado desejar uma data não prevista para o hotel escolhido, ele 

deve solicitar através do espaço Solicitações Especiais. Após isso, o time da 
Koglin e da Ipiranga verificará junto ao hotel a possibilidade de aprovar a 
solicitação. 
 

• Caso o premiado deseje um hotel que não está na lista, ele pode solicitar através 
do espaço Solicitações Especiais. Após isso, o time da Koglin e da Ipiranga 
verificará junto ao hotel a possibilidade de aprovar a solicitação. Importante 
informar a data de interesse. 
 

• Remarcações sujeitas à análise de acordo com disponibilidade e regras de cada 
hotel. 

 

• O premiado deve estar com o contrato de trabalho vigente com a Cia. no 
momento de recebimento da premiação.  



 

• A Ipiranga não se responsabiliza por quaisquer danos e despesas causados por 
motivos de caso fortuito ou de força maior e, da mesma forma, não se 
responsabiliza por danos e prejuízos eventualmente sofridos pelo Participante 
vencedor durante a viagem que sejam causados por terceiros, incluindo, mas não 
se limitando, a roubos, furtos, acidentes e/ou extravios de malas, sendo que tais 
prejuízos deverão ser ressarcidos pelos terceiros que os causaram.  
 

• A IPIRANGA não será responsável por eventuais acidentes durante a viagem causados por 
terceiros e/ou provocados pelo próprio Participante se comprometendo, entretanto, a 
envidar os maiores esforços possíveis para prestar a assistência pertinente e encaminhar 
ao atendimento emergencial pertinente.  
 

• Toda a documentação pessoal necessária para que o Participante e seu acompanhante 
possam usufruir do prêmio, incluindo mas não se limitando a documentos de 
identificação, autorização aplicável, dentre outras, deverá ser providenciada pelo 
Participante e seu acompanhante, sendo certo que a IPIRANGA não terá nenhuma 
obrigação, bem como não será responsabilizada, pela falta destes documentos.  

 

• Caso não seja possível ao  participante ganhador usufruir do prêmio em razão de 
instauração de situação de emergência, calamidade pública, força maior ou caso fortuito,  
a Ipiranga se reserva ao direito de efetuar o cancelamento da mesma, sem que, em razão 
do referido cancelamento, seja devido ao participante qualquer restituição, compensação, 
ou indenização de qualquer natureza. 

 
 
 


