
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL DA PROMOÇÃO 

“ENDO SMARTERS DENTSPLY SIRONA” 

 

1. Dados da empresa promotora 

1.1 Razão Social: Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. 

1.2 CNPJ: 14.190.675/0001-55. 

1.3 Endereço: Rua das Missões, 674, 2º Andar, Bairro Ponta Aguda, 

Blumenau – SC. 

1.4 CEP: 89051-001. 

 

2. Características gerais de operação 

2.1 Modalidade adotada: “Compre e Ganhe”. 

2.2 Área de execução da promoção: Todo o território nacional. 

2.3 Prazo de execução: 63 dias. 

2.4 Início e término: 29/01/2020 (inclusive) a 31/03/2020 (inclusive). 

2.5 Período de participação: 29/01/2020 (inclusive) a 31/03/2020 

(inclusive). 

2.6 Quantidade de prêmios: Acumulativo. 

2.7 Valor unitário do produto: R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta 

reais). 

2.8 Produtos em promoção: Motor endodôntico X-Smart Plus Maillefer 

Dentsply Sirona (“Produto”). 

2.9 Condição: Na compra de 1 (um) ou mais Produtos durante o período 

de participação (29/01/2020, inclusive, a 31/03/2020, inclusive), 

exclusivamente via televendas da Promotora, o(s) Produto(s) 

adquirido(os) neste período poderá(ão) não ser cobrado(s) (portanto 



apenas bonificado ao Participante) desde que o Participante efetue a 

compra junto à Promotora de no mínimo 70 (setenta) blisters de limas 

(conforme definido no regulamento) por Produto adquirido, utilizáveis 

no Produto, podendo tais Limas serem adquiridas tanto via loja virtual 

quanto via televendas, conforme definido neste regulamento, 

exclusivamente entre os dias 29/01/2020 (inclusive) e 30/11/2020 

(inclusive). 

 

3. Descrição da promoção e do processo 

3.1 A promoção “Endo Smarters Dentsply Sirona” é instituída pela 

empresa promotora Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A., com 

sede na Rua das Missões, 674, 2º Andar, Bairro Ponta Aguda, em 

Blumenau – SC, CEP 89051-001, inscrita no CNPJ 14.190.675/0001-

55, e será realizada em todo o território nacional, no período de 

29/01/2020 (inclusive) a 31/03/2020 (inclusive), com participação de 

29/01/2020 (inclusive) a 31/03/2020 (inclusive). 

3.2 Considera-se participante da presente promoção todo cirurgião-

dentista, clínica odontológica e estudante de Odontologia que, 

cumulativamente, comprove referida condição e que utilize os 

produtos comercializados pela Dental Cremer, que tiver crédito e 

cadastro aprovados pela Dental Cremer, a exclusivo critério desta, e 

que comprovadamente resida e/ou opere em território nacional. 

3.3 Para participar, basta que o Participante efetue a compra do Motor 

Endodôntico X-Smart Plus Maillefer Dentsply Sirona (código 109570, 

“Produto”), no valor de R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta 

reais) entre os dias 29/01/2020 (inclusive)  e 31/03/2020 (inclusive) 

exclusivamente via televendas (0800-727-7565 ou 0800-727-8150), 

ficando sujeito entretanto à aprovação do pedido, mediante análise e 

aprovação de crédito, aprovação do cadastro e a confirmação de que 

o participante é cirurgião-dentista, clínica odontológica ou estudante 

de Odontologia. 

3.4 Ao ter o pedido aprovado e, portanto, adquirir o motor referente ao 

código promocional dentro do período estipulado, um boleto no valor 



de R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais) será gerado por 

Produto adquirido, sempre para vencimento para dia 31/12/2020. 

3.5 O boleto gerado não pode ser parcelado. 

3.6 Para usufruir dos benefícios da promoção e não ter o boleto cobrado 

em seu vencimento, o cliente deverá acumular uma compra mínima 

de 70 (setenta) blisters de limas rotatórias e/ou reciprocantes (lista de 

códigos válidos presente na página promocional), da marca Maillefer 

Dentsply Sirona (“Limas”), entre os dias 29/01/2020 e 30/11/2020. 

3.7 Ao adquirir 2 (duas) ou mais unidades do Motor Endodôntico X-Smart 

Plus Maillefer Dentsply Sirona (código 109570, “Produto”), a meta 

mínima de Limas será proporcionalmente acumulada, levando-se em 

consideração o volume de 70 (setenta) blisters para cada Produto 

adquirido. Não há limite de Produtos para aquisição pelo Participante 

durante a Promoção. 

3.8 O motor (código 109570, “Produto”) só poderá ser adquirido através 

do televendas (0800-727-7565 ou 0800-727-8150) entre 29/01/2020 

(inclusive) a 31/03/2020 (inclusive). As Limas poderão ser adquiridas 

tanto pelo televendas (0800-727-7565 ou 0800-727-8150) quanto via 

loja virtual da promotora (www.dentalcremer.com.br) entre os dias 

29/01/2020 (inclusive) e 30/11/2020 (inclusive). 

3.9 O motor adquirido (código 109570, “Produto”) não acompanhará 

brindes ou demais benefícios promocionais contemplados em outras 

apresentações. 

3.10 O pedido de compra efetuado junto à Promotora do motor X-Smart 

Plus (código 109570, “Produto”) referente à promoção “Endo Smarters 

Dentsply Sirona” não deve conter qualquer outro produto que não seja 

o equipamento promocional. 

3.11 A mistura de limas “Protaper”, “Proglider”, “Profile” e “Wave One 

Gold”, todas da marca Maillefer Dentsply Sirona, é permitida e 

contabilizada na meta geral de Limas. 

3.12 O Participante receberá, mensalmente, através do e-mail 

cadastrado na Dental Cremer quando da aquisição do Produto, um 

resumo de quantas Limas foram acumuladas e quantas compras 

faltam para isentá-lo do boleto do Produto. 



3.13 Não é possível transferir compras de Limas de um CPF/CNPJ para 

outro CPF/CNPJ com o intuito de somá-las ou ainda substituir seu(s) 

titular(es), independentemente do motivo. 

3.14 Na contagem das Limas serão considerados apenas pedidos 

faturados, e serão deduzidas deste cálculo as devoluções e os itens 

danificados. 

3.15 Não é permitido o cancelamento do pedido e a devolução do 

Produto após a compra do mesmo, observadas as regras de direito 

do consumidor aplicáveis. 

3.16 Se a meta de compras dos 70 (setenta) blisters de Limas por 

Produto adquirido não for atingida entre os dias 29/01/2020 (inclusive) 

e 30/11/2020 (inclusive), o boleto no valor de R$ 7.360,00 (sete mil 

trezentos e sessenta reais) por Produto será cobrado integralmente, 

com vencimento para 31/12/2020, ficando desde já o Participante 

ciente e de acordo que o não pagamento no vencimento acarretará o 

início do procedimento regular de cobrança. 

 

4. Descrição, discriminação, valor unitário e total dos produtos a 

distribuir. A empresa promotora assegura que cada Produto adquirido é 

composto por: 

- Unidade de controle. 

- Peça de mão motorizada com cabo e conector. 

- Contra-ângulo X-Smart Plus 6:1. 

- Base para a peça de mão. 

- Bocal adaptador de spray tipo F (usado para lubrificação). 

- Transformador, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 com 

plugs intercambiáveis EU, UK, USA e AUS. 

- Cartão de torque. 

- Manual do usuário. 

4.1 Cada Produto possui o valor total de R$ 7.360,00 (sete mil trezentos 

e sessenta reais). 

 

Blumenau, 29 de janeiro de 2020. 

 


