
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

EU QUERO MEU PHONAK

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 01.014864/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA
Endereço: MARIA COELHO AGUIAR Número: 215 Complemento: ANDAR 4                   BLOCO A
CONJ  02 E 03 Bairro: JARDIM SAO LUIZ Município: SAO PAULO UF: SP CEP:05804-970
CNPJ/MF nº: 92.792.530/0001-38

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/10/2021 a 06/12/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/10/2021 a 30/11/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1. A presente promoção comercial, do tipo sorteio, é destinada exclusivamente a pessoas devidamente
diagnosticadas com deficiência auditiva, conforme prévia prescrição emitida por profissional da saúde, que
necessitem de uso de aparelho auditivo, conforme condições e critérios indicados no item 6.2 e subitens abaixo.

6.2. Poderão participar do presente sorteio todas as pessoas físicas, a partir do 3 (três) anos de idade, desde que
devidamente representadas se menores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliadas no território brasileiro que
cumulativamente:

(i) seja pessoa portadora de deficiência auditiva de grau leve até severo, conforme prévios exames audiológicos e
indicação pelo fonoaudiólogo ou médico otorrinolaringologista para uso de aparelho auditivo do tipo assemelhado
ao aparelho do portfólio Phonak Marvel 70 não recarregável (Aparelho Auditivo Phonak Audéo M70-312, Aparelho
Auditivo Phonak Bolero M70-M, Aparelho Auditivo Phonak Virto M70-10 NW O, Aparelho Auditivo Phonak Virto
M70-312, Aparelho Auditivo Phonak Sky M70-M, Aparelho Auditivo Phonak Sky M70-SP ou Aparelho Auditivo
Phonak Naída M70-SP) de titularidade da PROMOTORA ("Aparelho"); e

(ii) tenha realizado cadastro e observado as etapas indicadas no item 6.3 abaixo, especialmente a realização de
teste com o Aparelho em um dos pontos de atendimento Phonak para validação e emissão do Número da Sorte.

6.3. Para fins de inscrição e participação na PROMOÇÃO, o interessado deverá:

(i) realizar seu cadastro completo no website www.euqueromeuphonak.com.br ("Página da Promoção");

(ii) para fins de constatação/comprovação do diagnóstico indicado no item 6.2 (i) acima, agendar atendimento em
um dos pontos de atendimento Phonak, conforme endereços disponíveis na Página da Promoção ("Ponto(s) de
Atendimento PHONAK"). Tal agendamento será realizado mediante contato pelo próprio participante ou pela
PROMOTORA via e-mail e/ou telefone;

(iii) comparecer pessoalmente ao Ponto de Atendimento PHONAK referido no item anterior, na data e horário
agendados, conforme indicado no item 6.2 (i) acima, para fins de realização de testes com o
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aparelho auditivo do portfólio Phonak Marvel 70 (não recarregável) adequado a sua necessidade audiológica; e

(iv) após conclusão do teste mencionado acima, o interessado receberá APENAS 1 (UM) número de ordem e série
(“Número da Sorte”), devendo cadastrar o Número da Sorte na Página da Promoção, mediante uso do login e
senha previamente gerados, para que esteja efetivamente concorrendo aos prêmios com base na Extração da
Loteria Federal.

Parágrafo Único. Em função da necessidade de isolamento social decorrente da pandemia mundial do Covid-19,
eventuais consultas e/ou atendimentos necessários ao andamento normal do sorteio poderão ser realizadas
remotamente.

6.4. Será permitido apenas 1 (um) único cadastramento e 1 (um) único número de ordem e série por Cadastro de
Pessoa Física (CPF). A empresa mandatária não se responsabiliza por possíveis erros no preenchimento do
cadastro por parte do participante.

6.5. Serão contemplados 4 (quatro) participantes vencedores, sendo 2 (dois) em cada Período de Participação, de
forma que cada participante vencedor terá direito ao prêmio correspondendo ao par de aparelhos portfólio Phonak
Marvel 70 (não recarregáveis). O participante será identificado através do seu número de Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e somente terá direito a participar: (i) de uma única apuração: período de outubro ou novembro de
2021 e (ii) desde que o participante tenha feito a respectiva submissão de seu “NÚMERO DA SORTE” na Página
da Promoção, restando vedada a participação de um mesmo CPF em mais de um Período de apuração.

6.6. Cada participante contemplado terá direito a no máximo um par de aparelhos portfólio Phonak Marvel 70 (não
recarregáveis), a depender da necessidade de uso do aparelho nas duas orelhas. Em caso de necessidade de uso
em apenas uma orelha (perda auditiva unilateral conforme audiometria), o participante contemplado terá direito a
receber a segunda unidade do aparelho para uso reserva (backup).

6.7. Cada Número da Sorte será composto por uma sequência de 5 (cinco) algarismos “XX.XXX” e este é
personalíssimo e intransferível.

6.8. Caso todos os Números da Sorte sejam distribuídos antes da data prevista para o término da Promoção, a
mesma será considerado encerrada, permanecendo inalterada a data do sorteio. Neste caso, poderão participar do
sorteio somente os Participantes que tiverem recebido Números da Sorte dentro do Período de Participação desta
Promoção.

6.9. A PROMOÇÃO será composta por 2 (dois) períodos de participação, conforme segue ("Período(s) de
Participação"):
(i) 1º Período de Participação: período compreendido entre 01/10/2021 e 01/11/2021; e
(ii) 2º Período de Participação: período compreendido entre 02/11/2021 e 30/11/2021.

6.10. É vedada a participação de funcionários, colaboradores e terceiros contratados da PROMOTORA, incluindo
seus parentes de primeiro grau, ou ainda de qualquer indivíduo que trabalhe diretamente para o fornecedor ou
empresa que tenha de qualquer forma assessorado a PROMOTORA em qualquer etapa de realização desta
PROMOÇÃO.

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 08/11/2021 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/10/2021 00:00 a 01/11/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 06/11/2021
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA MARIA COELHO AGUIAR NÚMERO: 215 COMPLEMENTO: ANDAR 4,
BLOCO A, CONJ 02 e 03 BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 05804-970
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da Mandatária

PRÊMIOS
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PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

2 02 Aparelhos auditivos do portfólio
Phonak Marvel 70 (não recarregável)

18.768,00 37.536,00 0 0 1

DATA: 06/12/2021 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 04/12/2021
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA MARIA COELHO AGUIAR NÚMERO: 215 COMPLEMENTO: ANDAR 4,
BLOCO A, CONJ 02 e 03 BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 05804-970
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da Mandatária

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

2 02 Aparelhos auditivos do portfólio
Phonak Marvel 70 (não recarregável)

18.768,00 37.536,00 0 0 1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

75.072,004

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis  SÉRIE ÚNICA: Será emitida a série de número 0, composta por 100000
números.  ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 100000 Elementos sorteáveis de 0 a 99.999 por série;  NÚMERO DA
SORTE: Será formado por 6 números, sendo que o primeiro número corresponde à série e os 5 últimos números ao
ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 1/12.345 = 1(série); 12.345(elemento sorteável).  Data do
Sorteio da Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por qualquer motivo, será
considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente.  Regra
de Apuração do elemento sorteável:   A definição do  elemento sorteável  se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria
Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio;  Número da
sorte contemplado:    Série apurada seguida do elemento sorteável apurado.  Regra de Apuração dos Contemplados:  (por
Apuração)  Para determinação do primeiro participante contemplado, este deve possuir o “Número da sorte” que coincide
exatamente com o “Número da Sorte contemplado” e atender aos critérios de participação. Os demais contemplados serão
determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode ser contemplado mais
de uma vez na mesma apuração;

  Aproximação:   No caso de não ter sido distribuído o “Número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a
determinação do primeiro participante contemplado será o “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série,
ou, na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial
inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
Os demais contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte”
não pode ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração. Caso não tenha sido distribuído nenhum elemento sorteável
na série apurada, o valor correspondente ao prêmio será recolhido, pela empresa Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda
da União, na forma da Lei.  Distribuição dos elementos sorteáveis:  A geração e distribuição dos elementos sorteáveis devem
ser feitas de forma aleatória.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
12.1. O participante será desclassificado caso descumpra quaisquer das disposições, requisitos ou regras deste regulamento,
incluindo, sem limitação, nas hipóteses abaixo:
(i) descumprimento de quaisquer dos critérios indicado no item 6 acima;
(ii) deixar de informar quaisquer documentos ou dados solicitados no ato da inscrição e cadastro;
(iii) não apresentação do RG/CPF;
(iv) efetuar o procedimento de cadastro com dados falsos ou agir em qualquer etapa da Promoção com falta de decoro, falta de
urbanidade, ou, ainda, cometer qualquer tipo de suspeita de fraude, incluindo, mas sem limitação a, criação de benefício e
utilização de ferramentas automatizadas com o intuito de alterar os resultados da Promoção, ficando, ainda, sujeitos à
responsabilização penal e civil;
(v) utilização de cadastro (RG/CPF) em duplicidade para um mesmo Número da Sorte;
(vi) utilização de cadastro (RG/CPF) que englobe mais de um Número da Sorte.

12.2. Quando ocorrer a desclassificação de um Participante pelos motivos acima indicados ou em caso de desistência, cabendo
ao participante contemplado a formalização do respectivo Termo de Renúncia ao Prêmio, a
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PROMOTORA utilizará os critérios deste Regulamento para identificar um novo Participante, desde que apto a receber a
premiação.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação pública do resultado será efetivada a partir da data da apuração especificada no Regulamento e de forma digital,
por meio de postagens nas redes sociais da Phonak Brasil, tais como mas não se limitando à página do facebook
(https://www.facebook.com/phonakbrasil) e a do instagram (https://www.instagram.com/phonakbr). Os números da sorte
contemplados serão divulgados juntamente com os nomes e o ganhador será notificado por e-mail, telefone e/ou por Whatsapp,
caso tenha concordado com o fornecimento dessa informação no cadastro de sua participação.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
14.1. O prêmio será entregue, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
da apuração, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 70.951/72.

14.2. Serão contemplados 4 (quatro) participantes vencedores, sendo 2 (dois) em cada Período de Participação, de forma que
cada participante vencedor terá direito ao prêmio correspondendo ao par de aparelhos portfólio Phonak Marvel 70 (não
recarregáveis). O participante será identificado através do seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e somente terá
direito a participar: (i) de uma única apuração: período de outubro ou novembro de 2021 e (ii) desde que o participante tenha
feito a respectiva submissão de seu “NÚMERO DA SORTE” na Página da Promoção, restando vedada a participação de um
mesmo CPF em mais de um Período de apuração.

14.3. Cada participante contemplado terá direito a no máximo um par de aparelhos portfólio Phonak Marvel 70 (não
recarregáveis), a depender da necessidade de uso do aparelho nas duas orelhas. Em caso de necessidade de uso em apenas
uma orelha (perda auditiva unilateral conforme audiometria), o participante contemplado terá direito a receber a segunda
unidade do aparelho para uso reserva (backup).

14.4. Ao ganhador será concedido o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados do efetivo contato, para apresentação à
PROMOTORA, dos documentos indicados no item 6.2., e agendamento para retirada do prêmio em local a ser definido pela
PROMOTORA.

14.4.1. O descumprimento do acima implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do ganhador, sendo aplicada a Regra da Aproximação,
de forma que as mesmas condições acima referidas deverão ser cumpridas.

14.5. No ato da comunicação ou recebimento do prêmio, o ganhador deverá assinar o recibo de entrega do respectivo prêmio; o
qual constituirá prova de entrega do prêmio, e será mantidos sob guarda, pelo prazo de 03 (três) anos, após o término da
Promoção.

14.6. A responsabilidade da PROMOTORA perante o participante contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio e
a assinatura do recibo.

14.7. A PROMOTORA não se responsabiliza por informações incorretas, ainda que oriundas de erros de digitação, que
prejudiquem ou impossibilitem a entrega do Prêmio.

14.8. Caso o Prêmio não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio,
da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor
correspondente será recolhido pela PROMOTORA ao Tesouro Nacional, como renda da União, em até 10 (dez) dias passados
da data do término do prazo prescricional.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 Direitos autorais, de nome e de imagem: os contemplados neste ato autorizam a PROMOTORA a utilizar o seu nome e
imagem em redes sociais da PROMOTORA no Brasil, incluindo mas sem se limitar às páginas no Facebook, no Instagram e na
Página da Promoção, pelo prazo de 01 (um) ano, contados da comunicação da PREMIAÇÃO.

15.1.1 A PROMOTORA encaminhará à SECAP a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações" do sistema SCPC, os
nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da extração da Loteria.

15.2 Responsabilidades: a PROMOTORA não se responsabiliza por despesa alguma suportada pelo participante para sua
efetiva participação na PROMOÇÃO (incluindo mas sem se limitar àquelas referidas e decorrentes dos itens 6. a 12. deste
Regulamento), por qualquer ato do participante que implique em danos, de qualquer natureza, à sua pessoa ou a terceiros, bem
como pela autenticidade dos dados cadastrais.

15.3 Ocorrência de fraudes de qualquer natureza: serão imediatamente desclassificados os participantes que cometerem fraude
ou tentativa de fraude, de falsidade ideológica e demais atos ilícitos previstos na legislação vigente, incluindo, mas não limitado
à investigação, indiciamento ou condenação por crimes contra honra, lesão corporal, falsificação de documentos, dentre outros.

15.4 Os prêmios são pessoais e intransferíveis e não poderão, em hipótese alguma, ser convertidos em dinheiro, trocado por
outros itens e tampouco serem cedidos/transferidos para terceiros.

15.5 A responsabilidade da PROMOTORA em promover, divulgar, apurar e premiar o participante ganhador encerra-se no
momento da entrega do prêmio. Todas as despesas, taxas, impostos e emolumentos necessários para o pleno gozo do prêmio
será de responsabilidade do participante.
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15.5.1 A cada um dos prêmios será concedida garantia de fabricação (somente relativa a defeitos de fabricação) em território
nacional pelo prazo de 02 (dois) anos, e em território internacional, pelo prazo de 01 (um) ano, ambos contados da emissão da
nota fiscal.

15.6 A participação na presente PROMOÇÃO acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita das condições deste
Regulamento.

15.7 A PROMOTORA, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar necessário, apenas após aditamento deferido pela
Secap/ME, poderá alterar as regras constantes deste Regulamento, bem como substituir qualquer um dos prêmios anunciados
por outros de igual valor, mediante comunicação pública de tais mudanças no perfil, mediante comunicação pública de tais
alterações.

15.8 Caso o participante não concorde com os termos alterados, poderá cancelar a inscrição de participação na PROMOÇÃO, a
fim de se liberar das obrigações ora assumidas.

15.9 A presente PROMOÇÃO e seu Regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou cancelados a qualquer momento,
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da PROMOTORA e que
comprometa a realização do Sorteio de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente
planejado, mediante comunicação e aprovação pelo órgão competente para tanto.

15.10 A participação nesta PROMOÇÃO não gerará ao participante e/ou contemplado nenhum outro direito ou vantagem que
não esteja expressamente previsto neste Regulamento.

15.11 As dúvidas não previstas neste Regulamento serão julgadas por uma comissão composta por membros da
PROMOTORA, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.

15.12 É de completa responsabilidade dos PARTICIPANTES manter seus dados atualizados na Página da Promoção. A
PROMOTORA não se responsabiliza por eventual impossibilidade de contato em razão de dados desatualizados.

15.14 Para esclarecimentos adicionais, poderá ser consultado a Página da Promoção e dúvidas poderão ser encaminhadas
através do telefone 0800 701 8105, disponível nos dias úteis, durante o horário comercial, ou do e-mail
fale.conosco@phonak.com.

15.15 Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca de São Paulo/SP para solução de quaisquer questões referentes ao
presente Regulamento ou à PROMOÇÃO.

16 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.
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Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 26/08/2021 às 21:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador WVD.PYB.PEY
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