
 
 
 

Regulamento Oficial  Para Consumidores 
 

 
1. A Promoção "A Voz do Cliente 2015" é uma atividade patrocinada pela Ford Motor 
Company Brasil Ltda, situada na Av. do Taboão, 899 - São Bernardo do Campo, SP, 

CNPJ 03.470.727/0001-20, com início em 12.01.2015 e término em 31.12.2015, para 
compras ou passagem de serviço, seja por reparo ou revisão, exceto funilaria,  

pintura e recall, que seja realizada entre 12.01.2015 a 31.10.2015, sendo aceito o 
recebimento de cupons de participação preenchidos até 31.12.2015, sendo que a 
apuração será realizada em 08.01.2016. 

 
2. Esta é uma promoção dirigida a todos consumidores pessoas físicas, maiores de 18 

anos, que residirem no território brasileiro e, no ato da compra ou serviço de seu 
veículo autorizem a Ford Motor Company Brasil Ltda., enviar através dos Correios ou 
por E-mail, uma carta-convite com uma senha de acesso à página da internet para 

responder a um Questionário de pesquisa de Satisfação – CVP e acessar o Cupom 
Eletrônico de Participação, sendo que, para receber o convite, é necessário que o seu 

e-mail esteja corretamente cadastrado no sistema da Ford, caso isso não ocorra não 
receberá a carta convite. 

 
3. Receberão o convite, por E-mail ou através dos Correios, para participar do Concurso 
"A Voz do Cliente 2015", todas as pessoas residentes no território brasileiro, que 

adquirirem veículos de passageiros e comerciais leves 0Km da marca Ford, em qualquer 
Distribuidor Ford, no período entre 12.01.2015 e 31.10.2015, ou realizarem  passagem 

de serviço nos Distribuidores Ford ou nas oficinas Quick Lane, neste caso apenas 
veículos da marca Ford, seja por reparo ou revisão, exceto funilaria,  pintura e recall 
no mesmo período. 

 
4. Poderão participar, desde que esteja dentro do período de participação da promoção 

e que estejam devidamente cadastrados e com dados corretos e atualizados no sistema 
da Ford vendas e Agenda de Serviço – AgendaFord: todos proprietários que tiverem 
seus veículos Ford novos que fizerem passagem de serviço nos Distribuidores Ford por 

reparo ou revisão, exceto funilaria, pintura e recall, com seu devido registro completo 
em sistema na ferramenta AgendaFord  

b) clientes que tiverem veículos de até cinco anos a partir da data de início da garantia. 
c) cliente que tiverem veículos Ford de até dez anos a partir da data de início da 
garantia que utilizarem as oficinas de atendimento rápido da Ford denominadas 

“oficinas Quick Lane”  
 

5. Cada participante, poderá receber, no endereço constante no seu cadastro, no 
máximo 6 pesquisas de satisfação, sendo 3 de vendas e 3 de serviços por ano, com o 
limite de intervalo entre as pesquisas de vendas de 30 (trinta) dias e intervalo de 

pesquisas de Serviços de 180 (cento e oitenta) dias. Se a data de fechamento do 
serviço for maior que 10 dias em comparação à data de abertura, o cliente não é 

elegível a receber a pesquisa. 

6. No Cupom Eletrônico constará o número do Certificado de Autorização Caixa e para 
participar, os interessados deverão dar o aceite ao regulamento oficial disponível no  
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site www.fordcvp.com/abr (Pesquisa sobre a Passagem em Serviço) ou 
www.fordcvp.com/sbr (Pesquisa sobre a experiência de Compra), preencher o cadastro 

eletrônico com todos os dados pessoais solicitados: nome e endereço completo do 
participante, telefone e e-mail para contato, incluindo o complemento à frase: "Revisão 
Preço Fixo F_ _ _ - Seu Carro novo por mais Tempo"  e clicar em enviar para que seu 

cadastro seja registrado, garantindo sua participação na promoção. Este 
cadastramento poderá ser efetuado até dia 31.12.2015, porém, cada participante 

interessado só poderá preencher o cupom de participação dentro do prazo de validade 
do mesmo, ou seja, em até 30 dias após o recebimento da senha da internet.  

7. Os Cupons Eletrônicos de CVP que tiverem com o complemento à frase incorreto, ou 
sem o completo preenchimento dos seus dados pessoais solicitados, ou que não forem 

enviados eletronicamente através da internet, ou ainda que forem recebidos após 
31.12.2015 serão automaticamente desclassificados. 

8. Para a definição do ganhador, os Cupons recebidos eletronicamente, até 31.12.2015 
serão impressos, entre os dias 01.01.16 a 08.01.16 pela empresa promotora e 
acondicionados em um recipiente centralizador, de onde será retirado, aleatoriamente, 

um único cupom que será considerado ganhador se contiver todos os elementos 
solicitados e estiver de acordo com a íntegra deste regulamento. 

9. Os Cupons de CVP recebidos eletronicamente até 31.12.2015 concorrerão a um 
automóvel Ka+ SE PLUS 1.5L, zero KM, ano/modelo 2015/2016,  cor sólida disponível 

no momento da entrega do prêmio, no valor de R$ 45.000,00. A apuração será 
realizada na Av.do Taboão, 899 - São Bernardo do Campo, SP, às 15:00 horas do dia 

08.01.2016, com presença aberta aos participantes interessados.  
 
10. O Cupom CVP ganhador será objeto de verificação da autenticidade dos dados 

preenchidos e havendo comprovação de inadequação a este Regulamento, o mesmo 
será desclassificado, sendo apurado na mesma data e horário, dia 08.01.2016 às 15 

horas, um novo Cupom CVP para a definição do ganhador. 
 
11. A apuração será assistida por um Escrevente Juramentado de Cartório que 

verificará, em conjunto com a Comissão Julgadora, se o Cupom CVP apurado preenche 
as condições deste regulamento, e no caso do Cupom CVP escolhido estar em 

desacordo, será apurado imediatamente um novo cupom, para definir o novo ganhador, 
e lavrará e registrará uma Ata Notarial para documentar os fatos ocorridos durante a 

sua realização, registrando inclusive o nome do ganhador, para comprovação e todos 
os efeitos legais. 
 

12. O ganhador será informado desse fato por telegrama ou telefonema dirigido ao 
endereço ou telefone constante no Cupom CVP de Participação. 

 
13. O prêmio é pessoal e intransferível, sendo que o veículo só poderá ser faturado e 
entregue em nome do consumidor cujo nome conste no cupom de participação 

premiado.    
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14. Caso o prêmio não seja reclamado na forma prevista nesse regulamento no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da apuração, ocorrerá a 
caducidade do direito ao prêmio. Nesse caso, o valor correspondente ao prêmio será 

recolhido pela empresa promotora ao Tesouro Nacional, como renda da União no prazo 
de 10 (dez) dias de acordo com o art. 6º do decreto nº 70.951, de 09/08/1972. 
 

15. Como o prêmio é um veículo fabricado pela patrocinadora, o mesmo será reservado 
em 8 dias antes da apuração, com identificação número do chassi e pedido de reserva 

oficial à fábrica e será entregue em até 30 dias após a apuração emplacado e em nome 
do ganhador livre de quaisquer despesas ou ônus para o contemplado, em um 
Distribuidor Ford da escolha do contemplado.  

 
16. Os concorrentes, ganhadores ou não, concordam em permitir a utilização de nome, 

imagem e som de voz para a divulgação da promoção pelo prazo máximo de 12 meses 
a partir da data da apuração, sem qualquer ônus para a Ford Motor Company Brasil 
Ltda. 

17. Eventuais dúvidas não previstas neste Regulamento serão julgadas por uma 
Comissão de 3 pessoas formada por dois representantes da Ford Motor Company Brasil 
Ltda., cuja decisão será tomada após ouvir o parecer do setor competente da Caixa 

Econômica Federal 

18. Não poderão participar do “Concurso A Voz do Cliente 2015” os funcionários da: 
Ford Motor Company Brasil Ltda., da Young & Rubican Comunicações Ltda – divisão 

Wunderman, da Rede de Distribuidores Ford, da Atento Brasil S.A, da Maritz Research 
Inc. e da i/godoi promoções e eventos. O Cupom CVP premiado será submetido à 
apreciação do departamento pessoal das empresas citadas acima, no momento da 

apuração e, havendo comprovação do ganhador ser funcionário das empresas citadas, 
o mesmo será desclassificado. 

19. O prêmio será exibido na Ford Brasil Ltda., Av. Henry Ford, 2000 Camaçari - BA, e 

entregue no Distribuidor Ford onde foi realizada a compra que originou o CVP ou em 
seu domicílio, em até 30 dias contar da data da apuração do resultado do concurso 

conforme citado acima.  

 
20. O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro, nem poderá ser trocado por 
outro(s) produto(s), conforme dispõe o artigo 15, §5º, do Decreto 70.591/72. 

 
21. O nome do ganhador será divulgado através da página da Ford na Internet 

www.ford.com.br. 
 
22. O ato de preenchimento do Cupom Eletrônico CVP de Participação caracteriza o 

reconhecimento e aceitação integral dos termos e condições deste Regulamento. 
 

23. Não poderão ser objetos de promoção medicamentos, armas e munições, 
explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus 

derivados, conforme art.10 do Decreto 70.951/72. 
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24. Eventuais reclamações devem ser endereçadas ao órgão de defesa do consumidor 

dos locais abrangidos pela presente promoção.  
25.  O Regulamento completo estará disponível no site 
www.fordcvp.com/sweep/terms_br.pdf e número do Certificado de Autorização CAIXA 

constará de forma clara e destacada em todo material promocional. 
 

 
A íntegra do regulamento oficial estará disponível na internet. 
Certificado de Autorização CAIXA n° 6-3249/2014.  

Distribuição gratuita de prêmios 
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