REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “COMPRE E GANHE BB DREAMS”
1) A presente Promoção é válida e aberta à participação de consumidores pessoas físicas durante o
período de 17/02/2020 a 05/04/2020, mediante a compra do produto da linha Bombons Dreams
90g nas Lojas físicas Cacau Show, conferindo desconto de R$ 10,00 (dez reais) para utilização
na compra do produto da linha Ovo Dreams 400g . A Promoção também é válida e aberta para
revendedores, consumidores dos revendedores de venda domiciliar e no E-commerce Cacau
Show.
2) O código de desconto no valor de R$ 10,00 (dez reais) será concedido ao consumidor no momento
da aquisição do produto da linha Bombons Dreams 90g.
3) Para os Revendedores de Venda Domiciliar Cacau Show, a cada 2 (dois) produtos da linha
Bombons Dreams 90g, o revendedor ganhará um desconto de R$ 10,00 (dez reais) para aquisição
do produto da linha Ovo Dreams 400g.
4) Os clientes dos revendedores de venda domiciliar Cacau Show receberão um desconto de R$
10,00 (dez reais) a cada 2 (dois) produtos da linha Bombons Dreams 90g adquiridos, para
utilização na compra do produto da linha Ovo Dreams 400g.
5) No e-commerce o desconto no valor de R$ 10,00 (dez reais) será aplicado automaticamente no
carrinho que estiver incluso os dois itens, bombons dreams + qualquer ovo da linha Dreams.
6) A troca do cupom de desconto para aplicação deverá ocorrer na mesma loja onde o produto da
linha Bombom Dreams 90g foi adquirido ou com o mesmo revendedor. Para o consumidor da loja
e revendedores, o desconto será aplicado na mesma ou na próxima compra realizada na mesma
loja em que o produto da linha Bombom Dreams 90g foi adquirido. Para o consumidor do
revendedor, o desconto será aplicado na próxima compra realizada com o mesmo revendedor
que o produto da linha Bombom Dreams 90g foi adquirido e para compras online o desconto será
aplicado na mesma compra.
1) Os produtos que poderão ser adquiridos mediante utilização do cupom de desconto são:
OVO
OVO
OVO
OVO
OVO
OVO
OVO

DREAMS
DREAMS
DREAMS
DREAMS
DREAMS
DREAMS
DREAMS

MARACUJÁ 400GX6UN
BROWNIE 400GX6UN
7 CHOCOLATES 400GX6UN
BRIGADEIRO 400GX6UN
MIL FOLHAS 400GX6UN
ZERO 400GX6UN
PAO DE MEL 400GX6UN

2) Promoção não é válida para outras modalidades de Venda, tais como, mas não se limitando a:
Parcerias, Grêmios e Venda Corporativa.
3) A participação é voluntária e de livre acesso a todas as pessoas físicas que adquirirem produtos
ou serviços nas lojas Cacau Show participantes da Promoção.
4)

A simples participação nesta Promoção significa que o participante conhece e aceita plenamente
todas as normas expressas no presente regulamento.

5)

As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionados
através da aplicação do presente regulamento, serão resolvidos pelo Departamento Jurídico da
Cacau Show.

6)

Fica desde já eleito o foro da Comarca da cidade de Itapevi/SP com plena concordância de todos
os participantes e com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
solução de qualquer pendência desta Promoção ou Regulamento.

