Regulamento da Ação Comemorativa de aniversário do
“Cozinhando para 2 ou 1”
1. Vigência:
1.1 O início desta ação se dá a partir da publicação deste Regulamento
http://cozinhandopara2ou1.com.br e se encerrará em 25 de novembro de 2016.

pelo

site

2. Participação:
2.1 Pode participar qualquer pessoa física, maior de 18 anos, portadora de CPF, residente e domiciliada em
território nacional, de acordo com as áreas atendidas pela loja virtual (e-commerce) Allfood Importadora,
disponível em http://loja.allfood.com.br/regioes-atendidas.
2.2 Para participar, o interessado deverá acessar o formulário disponível no endereço
https://goo.gl/forms/sQAqCl80BIOEXMs03 e respondê-lo até o dia 25 de novembro de 2016.
2.2.1 Caso todos os campos obrigatórios (marcados com um *) não sejam preenchidos, não será
possível enviar a resposta.
3. Premiação:
3.1 Será disponibilizado a um ganhador um vale-compra virtual no valor de R$ 100, válido para uma única
compra efetuada pela loja virtual (e-commerce) da Allfood Importadora http://loja.allfood.com.br.
3.2 Todos os nomes inscritos serão incluídos em uma tabela e ganharão um número de acordo com a ordem
de recebimento dos formulários respondidos.
3.3 O ganhador será definido por meio de um número aleatório gerado pelo site Random.org.
3.4 O ganhador será divulgado pelo site e pelas redes sociais do CP2ou1 no dia 29 de novembro de 2016.
3.4.1 Caso o ganhador não entre em contato em até 48 horas, o prêmio será repassado para outro
participante.
3.4.2 Caso o ganhador não possua endereço atendido pela loja virtual Allfood Importadora, disponível
em http://loja.allfood.com.br/regioes-atendidas, ele poderá repassar o vale-compra ao seu
próprio critério e sob sua responsabilidade.
3.5 Após o contato do ganhador, será enviado pelo e-mail cadastrado no formulário o código promocional que
deve ser aplicado ao final da compra na loja virtual (e-commerce) da Allfood Importadora
http://loja.allfood.com.br.
3.5.1 O vale-compra deverá ser utilizado na loja virtual (e-commerce) da Allfood Importadora
http://loja.allfood.com.br impreterivelmente até o dia 15 de dezembro de 2016.
3.5.2 Caso os produtos selecionados e/ou a taxa de entrega ultrapassem o valor do cupom, o valor
remanescente deverá ser pago à parte pelo comprador. Caso os produtos selecionados e a taxa
de entrega sejam inferiores ao valor do cupom, o valor remanescente será invalidado.
3.5.3 A entrega dos produtos é de total responsabilidade da Allfood Importadora, de acordo com os
prazos de entrega previstos pelo site. Dúvidas e reclamações referentes à compra ou à entrega
devem ser esclarecidos diretamente pelos canais de atendimento ao cliente da loja, SAC (11)
2799-0444 ou sac@allfood.com.br | ENTREGAS (11) 2065-0137 ou entregas@allfood.com.br.
4. Disposições Gerais:
4.1 Os participantes serão automaticamente excluídos desta ação comemorativa no caso da identificação de
fraude ou de má fé.
4.2 Caso o Cozinhando para 2 ou 1 e sua responsável venham a sofrer qualquer processo, autuação ou
problemas relacionados à violação da legislação vigente pelos participantes, como por exemplo, mas sem
se limitar, por plágio ou fraude, o participante responsável se compromete a reembolsar todos os danos
(prejuízos e lucros cessantes) diretos e indiretos que venham a ser causados, também a quaisquer terceiros.
4.3 É vedada a participação de pessoas jurídicas.
4.4 A participação nesta ação comemorativa caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos neste
Regulamento.
4.5 Mais
informações
e
outros
esclarecimentos
poderão
ser
realizados
pelo
site
http://cozinhandopara2ou1.com.br.

