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REGULAMENTO DA AÇÃO "VOUCHER T4 300 MLOK .300 BLK” 
 
 

1. Da Ação de Relacionamento 
 

1.1 O presente Regulamento tem por finalidade disciplinar a ação de relacionamento “VOUCHER T4 300 
MLOK .300 BLK”, que tem por objetivo estimular o interesse e a interação do espectador junto à live de 
lançamento de produto “FUZIL T4 300 MLOK .300 BLK” que será transmitida dia 28 de abril, às 18h30, 
nas três (3) redes sociais da Taurus Armas: Facebook, Intagram e Youtube; 
instagram.com/taurusarmasofficial 
facebook.com/taurusarmasofficial/ 
youtube.com/taurusarmasofficial/ 

1.2 A participação do espectador se dará por meio da leitura do QR Code, que será disponibilizado durante 
a transmissão ao vivo da live, e pelo preenchimento de um formulário cadastro. O voucher será 
disponibilizado pelo e-mail informado no momento do cadastro; 

1.3 Ao participar desta ação, o participante declara que leu, compreendeu e aceitou integralmente todos 
os termos e condições expressas no presente Regulamento. 

1.4 A ação “VOUCHER T4 300 MLOK .300 BLK” é instituída por mera liberalidade pela TAURUS ARMAS S.A., 
inscrita no CNPJ nº. 92.781.335/0001-02, em benefício de todos os seus espectadores que preencham 
os requisitos e condições estabelecidos no presente Regulamento. 
 

2. Vigência 
2.1 A Ação ocorrerá no dia 28/04/2022, das 18h30 às 23h59, podendo ter seu horário e data prorrogados 
de acordo com o item 7. Disposições Gerais. 

 
3. Participantes 
3.1 Estão aptos a participar da Ação e receber o voucher os espectadores que estiverem assistindo a 

transmissão ao vivo da live de lançamento de produto “FUZIL T4 300 MLOK .300 BLK”, residentes no 
Brasil e devidamente cadastrados pelo Exército ou autoridade competente. 
 

4.  Sobre o Voucher 
4.1 O voucher oferece 10% de desconto; 
4.2 O voucher é específico para o produto FUZIL T4 300 MLOK – 9" SEMI-AUTO Cal. .300 BLK (ID 10030428) 

e/ou do FUZIL T4 300 MLOK – 16" SEMI-AUTO Cal. .300 BLK (ID 10030429), não podendo ser aplicado 
em outro item; 

4.3 O contemplado é responsável por aplicar o voucher no carrinho de compras antes de finalizar o pedido 
no Portal Armas e Munições (https://armasmunicoes.com.br/). Formas de pagamento disponíveis no 
Portal; 

4.4 Não há limite de compra. O contemplado pode comprar a quantidade de produtos que desejar. 
4.5 O voucher deve ser utilizado em até 10 dias. Caso o contemplado não finalize o pedido até 08 de maio 

de 2022, perderá o direito ao voucher e ao desconto; 
4.6 O voucher pode ser aplicado apenas uma vez no carrinho. Se após o uso, o mesmo contemplado desejar 

fazer nova compra dentro dos 10 dias de validade, deverá solicitar a reativação do voucher pelo e-mail 
voucher@taurus.com.br;   

4.7 Uso pessoal e intransferível. Em caso de não usufruto, o voucher não será repassado a outro 
participante; 

4.8 O voucher não será substituído por outro benefício; 
4.9 Desconto não cumulativo com outras condições; 
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5. Critérios para Validação da Participação 
5.1 Poderão solicitar o voucher todos os espectadores que: 
5.2 Concluírem o preenchimento do formulário cadastro até às 23h59 do dia 28 de abril de 2022; 
5.3 Tiverem respondido todas as questões do formulário; 
5.4 Preencherem os critérios de elegibilidade dispostos no item 3. Participantes; 
5.5 Cada espectador que concluir o formulário terá direito a 1 (um) voucher; mesmo que tenha respondido 

mais de uma vez. Em casos como este, será considerada a primeira resposta; 
5.6 Espectadores de todo o Brasil podem responder ao formulário. 

 
6. Critérios de Exclusão da Participação no sorteio da Ação 
6.1 Serão eliminados os participantes que apresentarem realização de fraude ou má fé na participação da 

Ação. 
 

7. Disposições Gerais 
7.1 A equipe de Marketing da Taurus Armas poderá, a qualquer momento do período da Ação, alterar o 

regulamento, suspender ou interromper definitivamente a Ação; 
7.2 Não é permitido ao contemplado, sob qualquer hipótese, solicitar a conversão do voucher em dinheiro 

ou maior prazo para uso do desconto, visando compensação pela não utilização dentro das regras; 
 

8. Normas para Compra de Produto Controlado 
8.1 As condições e o acesso ao portal para aquisição de armas de fogo e munições são exclusivos para 

Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas que integrem categorias autorizadas a adquirir estes 
produtos, conforme Lei 10.826/03, Decreto 9.847/19, Decreto 9.846/19, nos moldes do Regulamento 
de Produtos Controlados - Decreto 10.030/19 e demais atos normativos aplicáveis; 

8.2 A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige 
treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação em vigor. Guarde armas e munições em locais 
separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. 

 
 
 

São Leopoldo, 28 de abril de 2022. 
 

TAURUS ARMAS S/A. 
Compromisso com a excelência. 

 
 
 
 

 


