Compre e Ganhe
“CÁLICE STELLA ARTOIS”
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A (“ABBRACCIO”)
Av. das Nações Unidas, 12.901, Bloco C, 4º andar – Brooklin Paulista – CEP 04578-000 – São Paulo – SP
CNPJ/MF nº 17.261.661/0001-73

REGULAMENTO

1.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.1.

A ação comercial intitulada “CÁLICE STELLA ARTOIS”, realizada pelo
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A (“Abbraccio”) na
modalidade Compre e Ganhe, será destinada às pessoas físicas maiores de 18
(dezoito) anos, com inscrição válida no CPF/MF, residentes e domiciliadas em
território nacional, que cumpram as condições estabelecidas neste Regulamento
e queiram participar.

1.2.

Esta ação será válida entre os dias 18/06 a 15/07/2018 para compras
realizadas nos RESTAURANTES Abbraccio Cucina Italiana relacionados
no Anexo deste Regulamento, durante o horário de funcionamento
destes.

1.3.

1.2.1.

Esta ação poderá ser encerrada antecipadamente e sem aviso
prévio, caso todos os brindes (cálices) disponibilizados sejam
distribuídas antes da data prevista.

1.2.2.

Não serão válidos para fins de participação as compras
efetuadas por meio de vales (vouchers promocionais) ou
outros benefícios de programas voltados para funcionários.
Esta ação não é cumulativa com tais benefícios, porventura
existentes no período vigente da promoção, de forma que o
interessado em participar deverá efetuar a compra dos produtos pelo
preço de cardápio.

1.2.3.

Somente serão válidas, para participação nesta promoção, as
compras efetuadas nos termos supra previstos, que sejam
consumidas nos restaurantes participantes da promoção (promoção
não válida para pedidos de viagem).

1.2.4.

A participação acontecerá em cada restaurante participante, listado
no Anexo, observado o horário regular de funcionamento de cada
um deles.

O cliente interessado que, dentro do período de participação indicado no item
1.2 acima, comprar 01 (um) prato principal ou 01 (um) aperitivo e 02
(duas) Stella Artois, na versão comercializada em cálices de 250ml,

(“produtos promocionados”) terá direito a receber 01 (um) cálice da
Stella Artois.
1.3.1.
O brinde desta promoção é exclusivamente o cálice, não
acompanhado de qualquer bebida.
1.4.

Serão distribuídos, ao todo, 5.952 (cinco mil, novecentos e cinquenta e
dois) cálices confeccionados em vidro temperado, com capacidade para
250 ml, com o emblema da Stella Artois.
1.4.1.

Cada restaurante receberá uma quantidade determinada de cálices,
de modo que a ação poderá ser encerrada individualmente e
sem aviso prévio, ou seja, poderá permanecer disponível em alguns
estabelecimentos e em outros não.

1.4.2.

Nessa hipótese, os materiais de divulgação desta ação serão retirados
do restaurante cujo estoque de cálices tenha se esgotado.

1.4.3.

A quantidade individualizada de cálices será diferente em cada
restaurante participante. Para ter conhecimento do estoque do
restaurante, bem como da disponibilidade no momento da troca, o
participante deverá consultar o respectivo gerente.

1.5.

Os cálices não serão objeto de comercialização pelos restaurantes Abbraccio,
sendo destinos apenas à distribuição como brindes desta promoção. Assim, em
nenhuma hipótese os cálices serão vendidos ou serão trocadas por
outros produtos ou serviços oferecidos nos restaurantes.

1.6.

Caso o cliente opte por utilizar cortesias, vales, descontos ou similares, não
fará jus ao recebimento do cálice, eis que é condição de participação a
compra dos produtos promocionados por seu valor integral dentro do
período de validade desta oferta.

2.

DO PROCEDIMENTO DE ENTREGA DOS CÁLICES

2.1.

Os cálices serão entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus pelo
atendente aos clientes no momento em que efetuarem o pagamento da conta,
após consumo no restaurante.

2.2.

Os participantes estarão sujeitos à disponibilidade de cálices no restaurante em
que o consumo for efetuado, no momento da troca.

2.3.

Cada pessoa terá direto ao recebimento de 01 (um) cálice, sendo esta condição
verificada por conta, no momento do pagamento. Assim, exemplificativamente,
em uma conta em que forem registrados 05 (cinco) pratos e 10 (dez) cálices de
250 ml de Stella Artois, em que houver 03 (três) pessoas maiores de 18 anos,
serão atribuídos 03 (três) cálices, sendo 01 (um) para cada pessoa maior de 18
que tiver consumido na respectiva conta.

2.4.

A responsabilidade do Abbraccio se encerrará com a entrega dos cálices e
conclusão do procedimento de troca.

2.5.

O cliente deverá verificar a integridade do cálice no momento do seu
recebimento e, caso constate qualquer irregularidade, deverá solicitar sua
substituição imediata por outra peça em perfeitas condições, conforme a
disponibilidade do estoque.

3.

DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1.

Em virtude do recebimento dos cálices, os contemplados autorizam, desde já,
por si ou por seus responsáveis legais, a utilização, a título gratuito, de seus
nomes, imagens e sons de voz, em qualquer um dos meios escolhidos pelo
Abbraccio, para divulgação desta ação, pelo período de 12 (doze) meses
contados do seu término.

3.2.

A participação nesta promoção é facultativa e implica na ciência do
Regulamento,
que
estará
à
disposição
para
consulta
em
www.abbracciorestaurante.com.br, e na concordância com todos os seus
termos e as suas condições.

3.3.

Estão impedidos de participar desta ação as pessoas jurídicas e as pessoas
físicas menores de 18 (dezoito) anos. Os impedidos de participar, quando
identificados, não farão jus ao cálice por não terem cumprido todas as
condições de participação estabelecidas neste Regulamento.

3.4.

Os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada
ficarão sujeitos à responsabilização penal e civil.

3.5.

Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato com o
Abbraccio por meio de envio de e-mail ao Serviço de Atendimento ao
Consumidor faleconosco@abbracciorestaurante.com.br, dentro do período de
participação.

3.6.

Eventuais controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não
previstas neste Regulamento, serão analisadas e julgadas por representantes
do Abbraccio, cujas decisões serão sempre soberanas e irrecorríveis.

3.7.

Este Regulamento poderá ser alterado, bem como esta ação poderá
suspensa ou cancelada, por quaisquer motivos que venham a comprometer
regular andamento. Essas situações, caso ocorram, serão comunicadas
interessados
por
meio
de
aviso
publicado
no
www.abbracciorestaurante.com.br.

ser
seu
aos
site

3.8.

O Abbraccio não se responsabiliza por fatos decorrentes de caso fortuito ou
força maior e/ou ações de terceiros, dos quais não possam exercer qualquer
controle.

3.9.

Esta ação enquadra-se na modalidade “compre e ganhe”, não implicando
qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operações assemelhadas e a
entrega do brinde independe de sorte ou competição, não estando, portanto,
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71.

ANEXO - RESTAURANTES PARTICIPANTES
1) ABBRACCIO SHOPPING VILA OLÍMPIA
Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, Térreo, lojas 123/124, 04551-000, São
Paulo/SP.
2) ABBRACCIO SHOPPING MARKET PLACE
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902, 1º Piso, Vila Cordeiro, 04593-903, São
Paulo/SP.
3) ABBRACCIO SHOPPING ANÁLIA FRANCO
Avenida Regente Feijó, 1739 Vila Regente Feijó Loja 28 - Piso Lírio, 03342-900,
São Paulo – SP.
4) ABBRACCIO SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS
Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina, lojas 102-105, 13092-902, Campinas/SP.
5) ABBRACCIO SHOPPING IGUATEMI BRASÍLIA
Setor Habitações Individuais (SHI/N), Quadra CA 04, Lote A, Loja 23, Piso
Semi-Enterrado, 71503-504, Brasilia /DF.
6) ABBRACCIO PARKSHOPPING BRASÍLIA
SAI/SO, aera 6580, GUARA, LUC 149-k/L/M/N/O, Brasília-DF, CEP: 71219-900
7) ABBRACCIO CENTER 3
Avenida Paulista, 2064, LUC J11, Piso Jardins – Bela Vista – São Paulo/SP –
CEP: 01310-928.
8) ABBRACCIO RIO DESIGN
Avenida das Américas, 777, 2º Piso - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP:
22793-081.
9) ABBRACCIO RIO SUL
Avenida Lauro Sodré, 445, Loja 101, parte A 42/42A – Botafogo – Rio de
Janeiro/RJ – CEP: 22290-070.
10) ABBRACCIO LEBLON
Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Espaço 415B – Leblon – Rio de Janeiro/RJ
– CEP: 22430-060.

11) ABBRACCIO PLAZA SHOPPING NITERÓI
Rua XV de Novembro, 8 – Centro – Niterói/RJ – CEP: 24020-125.

