FAQ - Chegada Color Fridays

1) O que é a chegada da Color Fridays?
É a chegada para as semanas coloridas no ShopFácil.com
Cada semana uma cor diferente e com prêmios diferentes para você
concorrer, sem falar nas ofertas imperdíveis que preparamos para você
aproveitar.
2) Como faço para participar e concorrer?
A cada R$ 1.0000,00 em compras você ganha um número da sorte para
concorrer aos prêmios da semana.
3) Quais são os prêmios?
Cada semana é um prêmio diferente. Se atente a tabela:
Color Fridays
Semana 1 - Yellow
Semana 2 - Green
Semana 3 - Blue

•

Período
02/11 a 06/11
09/11 a 13/11
16/11 a 20/11

Prêmio
20 Playstation 5
25 Smartphones de R$5.000,00
25 Macbooks

Os prêmios são ilustrativos, você ganhará o valor do prêmio em Vale
ShopFácil para poder comprar esse prêmio ou outro produto de sua
preferência.

4) Posso concorrer mais de uma vez?
Sim, você pode participar todas as semanas.
5) Se eu fizer uma compra a partir de R$3.000,00 tenho mais chances para
concorrer?
Sim, terá 3 números da sorte. A cada R$1.000,00 você ganha um número da
sorte para a semana da promoção vigente.
6) Então eu posso ganhar mais de uma vez na semana da promoção?
Você pode ter mais chances pelo valor da sua compra, mas se o teu número
for contemplado uma vez, os demais números serão descartados, ou seja,
ganha 1 prêmio por CPF durante a semana de cada promoção.
7) Como vai ser os sorteios?
Serão pela Loteria Federal.

8) Quando acontecerá os sorteios e quando vou poder usar o meu?

Color Friday

Período de participação

Yellow
Green
Blue

02 a 06 de nov
09 a 13 de nov
16 a 20 de nov

Sorteio
Loteria
Federal
18/11/2020
25/11/2020
02/12/2020

Quando o Vale ShopFácil
fica disponível para eu
usar?
20/11/2020
27/11/2020
04/12/2020

9) Como terei acesso ao meu número da sorte?
Será divulgado no site do ShopFácil.com e também vamos enviar um e-mail
para o seu e-mail de cadastro no ShopFácil.com
10) Como eu vou ficar sabendo que eu ganhei?
O ShopFácil vai te enviar um e-mail para o seu e-mail de cadastro no
ShopFácil. E também divulgaremos no site: www.shopfacil.com.br
11) Até quando posso usar o meu Vale ShopFácil?
O seu vale ShopFácil ficará disponível até o final do ano: 31/12/2020.
12) Como faço para usar o meu Vale ShopFácil?
Basta acessar o link a seguir para saber como utilizar o Vale e conferir as
lojas que o aceitam:
https://www.shopfacil.com.br/institucional/vale-shopfacil
13) O que é o Bitz?
Bitz é uma carteira digital que vai te ajudar a pagar suas contas e receber
dinheiro, tudo isso pelo seu celular.
14) Como faço para ter o cashback de R$20,00 do Bitz?
Você precisa baixar o aplicativo do Bitz na Play Store ou Apple Store,
concluir o cadastro (envio da foto, dos documentos e selfie) e após o
cadastro ser aprovado, o valor estará disponível na sua carteira digital Bitz
para ser usado nos pagamentos via cartão físico ou virtual e QRCode.
15) Posso usar o valor do cashbak do Bitz para comprar no ShopFácil?
Claro! O ShopFácil.com tem as melhores ofertas.

Para saber mais sobre essa campanha leia o regulamento.

